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1. SĄVOKOS, TERMINAI, APIBRĖŽIMAI, 

SANTRUMPOS

1. ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė 

(ASPĮ ESVG) – įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta struktūra, vadovaujanti įstaigos 
pasirengimui dirbti ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais bei veiklai joms įvykus. 

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (ESP) – dokumentas, kuriuo 
reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas 
gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

4. ASPĮ ESVG valdymo koordinatorius – ASPĮ darbuotojas, kuris, aktyvavus ESP, yra 
atsakingas už visų neklinikinių veiksmų ir pagalbos teikimo priežiūrą, koordinavimą 
bei bendrą ESVG veiklos valdymą ir koordinavimą. Šias pareigas turėtų užimti 
įstaigos vyriausiasis vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. 

5. ASPĮ ESVG medicinos pagalbos koordinatorius – ASPĮ darbuotojas, kuris, 
aktyvavus ESP, yra atsakingas už medicinos pagalbos teikimo koordinavimą. Šias 
pareigas turėtų užimti ASPĮ darbuotojas, atsakingas už gydymo reikalus, arba 
įgaliotas kitas patyręs gydytojas.

6. ASPĮ ESVG slaugos koordinatorius – ASPĮ darbuotojas, kuris, aktyvavus ESP, yra 
atsakingas už slaugos personalą ir pagrindinių klinikinių zonų parengimą gydymui. 
Šias pareigas turėtų užimti ASPĮ darbuotojas, atsakingas už slaugą, arba įgaliotas 
kitas patyręs asmuo.

7. ASPĮ veiklos išsaugojimas ir tęstinumus – tai valdymo procesai, kurie sudaro 
sąlygas įstaigai: 
•	 numatyti svarbiausias tarnybas, kurių darbo sutrikimai turėtų didžiausias 

neigiamas įtakas visos įstaigos funkcionavimui, jos teikiamų paslaugų 
pacientams ir visuomenei kokybei ar apimčiai;

•	 nustatyti ir sumažinti riziką bei grėsmes, turinčias daugiausiai įtakos šių 
tarnybų funkcionavimui;

•	 sukurti planus, kurie padėtų organizacijai atkurti ir išlaikyti pagrindinių 
tarnybų veiklą per trumpiausią galimą laiką.

8. Atrankinis rūšiavimas – tai paprastas ir greitai atliekamas fiziologiniais rodmenimis 
(kvėpavimo takų praeinamumu, kvėpavimo dažniu, kapiliarų prisipildymo laiku 
arba pulso dažniu) pagrįstas rūšiavimo būdas, kuris taikomas siekiant kiek įmanoma 
greičiau išsiaiškinti neatidėliotinos pagalbos (raudonoji kategorija) ir skubios 
pagalbos (geltonoji kategorija) pacientus, tokiu būdu juos atskiriant nuo atidėtos 
pagalbos (žaliosios kategorijos) pacientų ir mirusiųjų.

9. Detalusis rūšiavimas – tai sudėtingesnis ir tikslesnis fiziologiniais rodmenimis 
(kvėpavimo dažniu, arterinio kraujo spaudimu ir Glazgo komos skale) ir anatomine 
sužalojimo vieta pagrįstas rūšiavimo būdas, kuris naudojamas siekiant patikslinti 
atrankinio rūšiavimo metu nustatytą rūšiavimo kategoriją. 

10. ES – ekstremalioji situacija. 

SĄVOKOS, TERMINAI, APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS
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11. Ekstremalioji situacija asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ES ASPĮ) – 
situacija, kai dėl palyginti per trumpą laika ASPĮ teiktinos medicinos pagalbos 
apimties reikalingi resursai ženkliai viršija įprastinius įstaigos kasdienio darbo metu 
naudojamus resursus.  

12. Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas (ESPK) – ASPĮ vadovo įsakymu sudaryta 
struktūra, atsakinga už ES ASPĮ prevenciją, planavimą, pasirengimą joms ir bendradar-
biavimą  bei informacijos keitimąsi su skubios pagalbos tarnybomis, kitomis ASPĮ.

13. Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius – asmuo atsakingas 
už tai, kad ASPĮ būtų ESP atnaujinamas ir taisomas, ir kad aktyvavus ESP būtu 
užtikrinama, jog bus įgyvendinti svarbiausi Ekstremaliųjų situacijų plano elementai 
ir koordinuoti skirtingų padalinių veikla.

14. ESSVC – ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo centras.
15. ITS – intensyviosios pagalbos skyrius.
16. Kasdienio darbo koordinavimo centras – ASPĮ padalinys, atsakingas už įstaigos 

kasdienio darbo operatyvų koordinavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą, 
darbuotojų iškvietimą ir pan.

17. Rūšiavimas – kartotinis procesas, kurio metu nustatoma pacientų kategorija pagalbai 
gauti. Šio proceso tikslas – reikiamu laiku pristatyti reikiamą pacientą į reikiamą 
vietą, kad jam būtų suteikta optimali pagalba, bei užtikrinti kuo geresnę pagalbą kuo 
didesniam nukentėjusiųjų skaičiui.

18. 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 kitokios 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;

•	 Mirusieji (juodojoji kategorija) – žmonės, kuriems nėra jokų gyvybinės veiklos 
požymių.

19. Rūšiavimo kortelė – pacientui nustatytą rūšiavimo kategoriją akivaizdžiai parodantis 
ženklas (etiketė), kuriame gali būti ir vieta pagrindiniams paciento gyvybiniams 
rodmenimis bei kitai svarbiai informacijai įrašyti.

20. SCBRB – tai ekstremalaus įvykio specialios situacijos, kurių metu gali būti sprogmenų 
(S), cheminių medžiagų (C), biologinių medžiagų (B), radioaktyvios  spinduliuotės 
(R), branduolinių medžiagų( B).

21. SPS – skubiosios pagalbos skyrius.
22. Veiksmų kortelė – aiški veiksmų santrauka asmenims, kurie vykdo svarbiausius 

veiksmus ekstremaliųjų situacijų metu, pagrindinį dėmesį atkreipdami į pradinius 
veiksmus.  Plane nurodoma, kokias kasdienines pareigas einantys asmenys eina tam 
tikras pagrindines pareigas ekstremaliųjų situacijų metu (pvz., medicinos direktorius 
(kasdieninės pareigos) eina medicinos koordinatoriaus pareigas (pagrindinis vadovas 
ekstremaliųjų situacijų metu).
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Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.

2. ĮVADAS

Ši bendroji metodika skirta sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, esant ekstremaliajai situacijai, planuoti ir organizuoti. 
Metodikoje aprašomi bendrieji pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, įvykiams, 
veiklai jų metu ir atkūrimo laikotarpiu principai. Sukurta įvairių metodikų kaip turi veikti 
įvairios asmens sveikatos priežiūros įstaigos įvykus masinei nelaimei. Vienos metodikos 
skirtos ikistacionarinei pagalbai organizuoti, kitos – pagalbai teikti ligoninėje.

Lietuva, būdama NATO narė, ne tik gali naudotis šios organizacijos narystės 
privalumais, tačiau ir prisiima terorizmo keliamas grėsmes. Nepaisant palankios 
geografinės mūsų šalies padėties, kol kas leidžiančios negalvoti apie žemės drebėjimą, 
ugnikalnio išsiveržimą ar cunamio bangas, yra apstu kitų tiek gamtinių, tiek žmogaus 
sukeltų pavojų, kurių metu pagalba turės būti savalaikė bei gerai organizuota. Esminis 
veiksnys, lemiantis sėkmingus pagalbos veiksmus bei išgelbėtų žmonių skaičių 
ekstremaliosios situacijos atveju, yra veiksmingas planas, kadangi sudaryti planus 
kiekvienai teoriškai galimai ekstremaliai situacijai Lietuvoje bei skirtingo pajėgumo 
gydymo įstaigai yra ne tik sunku, tačiau nepraktiška bei neefektyvu. Pasaulinė patirtis 
liudija, jog tokio pobūdžio veiksmų planas yra sudaromas vadovaujantis principu, 
kad planas turi tikti visiems galimiems pavojams. Vadovaujantis tinkamumo visiems 
pavojams principu, turi būti sudaromas kuo paprastesnis ir įprastai darbo praktikai 
artimiausias veiksmų planas.

Šiuo metu pasaulyje (Australijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir kt. šalyse) 
pripažinimo yra sulaukusi Jungtinėje Karalystėje sukurta Medicininos pagalbos 
organizavimo didelio masto nelaimingų atsitikimų metu (angl. Major Incident Medical 
Management and Support – MIMMS) metodika, kurios variantas skirtas asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms (HMIMMS). Ši metodika paremta didelio masto įvykių ir 
katastrofų pasekmių likvidavo metu įgyta patirtimi bei komunikacijos svarbos suvokimu.

Kuriant įstaigos veiksmų planą verta vadovautis MIMMS tarptautinio pasirengimo ir 
pagalbos teikimo standartu, nes ši sistema aiškiai reglamentuoja, kaip asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos turi veikti ES atvejais. Vienodo standarto laikymasis ne tik padės 
sukurti aiškius algoritmus, veiksmų protokolus, reglamentuos procedūras, bet ir užtikrins 
unifikuotą sistemą visoje šalyje bei apibrėš planavimo mechanizmus. Tokia sistema lems 
veiksmingą pagalbą prieš pacientui patenkant į ligoninę bei skirtingo lygio gydymo 
įstaigose.

ĮVADAS
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2.1. MASINIŲ NELAIMIŲ EPIDEMIOLOGIJA IR PAPLITIMAS

Ekstremaliųjų situacijų samprata
Kai skubios pagalbos tarnyboms tenka teikti labai plačią pagalbą, laikoma, kad 

susidarė ekstremalioji situacija. Nors su tokiomis situacijomis susiduria įvairios skubios 
pagalbos tarnybos, teikiantiesiems sveikatos priežiūros paslaugas labiausiai rūpi, ar 
yra nukentėjusiųjų. Tačiau situaciją ekstremalia negalime laikyti remiantis vien tik 
nukentėjusiųjų skaičiumi, nes svarbu ir tai, kokie ištekliai yra prieinami įvykus nelaimei. 
Pavyzdžiui, atokioje kaimo vietovėje įvykusi eismo avarija, kurios metu dauginių 
sužalojimų atsirado penkiems asmenims, gali stipriai viršyti vietoje turimus resursus. 
Kita vertus, panaši nelaimė didelio miesto centre papildomų išteklių pareikalaus nedaug 
arba išvis jų nereikės. Kai kurių medicininių išteklių kiekis yra labai ribotas (pvz., 
intensyviosios terapijos lovų) arba paskirstytas regioniniu principu (pvz., nudegimų 
chirurgijos centras), ir didžiajai daliai specifinių sužalojimų gali tekti anksti panaudoti 
regiono ar nacionalinius išteklius. Jei įvykio metu daug žmonių žuvo ir tik nedaugelis 
liko gyvi arba išvis niekas neišgyveno (pvz., sudužus lėktuvui), toks įvykis nelaikomas 
ekstremaliąją situacija ASPĮ, nors akivaizdu, kad policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos požiūriu tai yra ekstremalioji situacija. Šiuo atveju sveikatos priežiūros paslaugų 
praktiškai nereikia (išskyrus morgo ir patologų). Jei nelaimė įvyko atokioje ar sunkiai 
pasiekiamoje vietoje, nukentėjusiųjų gelbėjimas taip pat pareikalaus didesnių išteklių. 
Ten, kur didžiausią pavojų kelia ugnis ar cheminių medžiagų išsiliejimas ir nėra grėsmės 
gyvybei, pagrindinę pagalbą teikia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, o kitų tarnybų 
pagalbos reikia mažiau. Jei kyla pavojus viešajai tvarkai, svarbiausia bus policijos pagalba.

Taigi, ekstremaliąją situaciją ASPĮ galima suvokti kaip situaciją, kai dėl palyginti per 
trumpą laiką ASPĮ teiktinos medicinos pagalbos apimties reikalingi resursai ženkliai 
viršija įprastinius įstaigos kasdienio darbo metu naudojamus resursus. Tokias situacijas 
sukels įvykiai, kurie be išankstinio įspėjimo arba per trumpą laiką nuo įspėjimo sukelia 
žmonių sužalojimus arba mirtį (ar jų grėsmę), svarbiausių tarnybų veiklos sutrikimus 
arba aplinkos, įstaigos turto ir infrastruktūros suniokojimą, dėl kurių įprastas skubios 
pagalbos tarnybų darbas tampa neįmanomas ir tenka aktyvuoti specialius veiklos planus 
bei mobilizuoti papildomus resursus, kad būtų galima užtikrinti efektyvų ir koordinuotus 
veiksmus.

Ekstremaliųjų situacijų klasifikacija
Nors vietos lygmens pagalbą planuojantiems specialistams pakanka apibrėžimo pagal 

sveikatos priežiūros paslaugas, jame neužsimenama apie nelaimės mastą arba to įvykio 
pasekmes visuomenei. Rutherford ir De Boer ekstremaliąsias situacijas suklasifikavo 
ir apibrėžė pagal nelaimės mastą ir poveikį sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui 
bei visuomenei. Šią klasifikacijos sistemą gali naudoti skubios pagalbos strategai ir 
mokslininkai. Minėtų autorių sistemoje masinės nelaimės skirstomos trejopai.
1. Paprasta arba sudėtinga.
2. Nedidelė,vidutinė arba didelė.
3. Kompensuota arba nekompensuota.
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Paprasta arba sudėtinga 
Paprasta nelaimė yra tokia, kurios metu nenukenčia infrastruktūra. Sudėtingų nelaimių 

atveju būna suardyta visuomeninė infrastruktūra. Gali nukentėti keliai, komunikacijos ir 
netgi sutrikti sveikatos priežiūros tarnybų darbas. Dažniausiai sudėtingos nelaimės būna 
susijusios su karais ar stichinėmis nelaimėmis.

Nedidelė,vidutinė arba didelė
Nors vien tik pagal nukentėjusių asmenų skaičių neįmanoma nustatyti, kad įvyko 

masinė nelaimė, nustačius įvykio mastą galima lengviau planuoti masinės nelaimės atveju 
reikiamą pagalbą. De Boer su bendraautoriais nelaimes skirsto į nedideles, vidutines ir 
dideles.

Ekstremaliųjų situacijų klasifikacija pagal mastą.

Mastas
Bendras nukentėjusiųjų 

skaičius
(gyvų ar mirusių)

Į ligoninę paguldyti 
nukentėjusieji

Nedidelė
Vidutinė
Didelė

25–100 
100–1000

>1000

10–50
50–250
>250

Kompensuota ar nekompensuota
Pagal apibrėžimą, ekstremaliosios situacijos atveju reikia mobilizuoti papildomus 

resursus, kad būtų galima suteikti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Kompensuota 
nelaime vadinama tokia, kai mobilizavus papildomus resursus įmanoma susidoroti 
su papildomu darbo krūviu. Jei nelaimė yra tokia, kad net po papildomų resursų 
mobilizacijos skubios pagalbos tarnyboms nepavyksta jos likviduoti, nelaimė vadinama 
nekompensuota. Priežastys, dėl kurių nelaimė būna nekompensuota, gali būti trejopos. 
Pirmiausia, absoliutus nukentėjusiųjų skaičius gali būti toks didelis, kad gali pritrūkti 
prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų resursų. Antra, nukentėjusiems žmonėms 
gali reikėti labai specializuotos (ar išskirtinės) pagalbos arba įrangos, todėl net keletas 
nukentėjusiųjų viršys išteklius. Tokių nelaimių atveju riba pasiekiama net ir esant 
palyginti nedideliam nukentėjusiųjų skaičiui, nes jiems reikalingi ištekliai būna labai 
riboti. Trečia, atokiose vietovėse įvykusios nelaimės gali būti nekompensuotos todėl, kad 
sveikatos priežiūros tarnybos negali pasiekti nukentėjusiųjų. 

Dažnai labai sunku pasakyti, nuo kada nelaimė yra nekompensuota, ir daugeliu 
atvejų tai priklauso nuo vertintojo požiūrio. Jei ekstremaliosios situacijos atveju išvis 
neįmanoma suteikti pagalbos (pvz., nėra jokios medicinos pagalbos), tai akivaizdu, kad ji 
bus nekompensuota – taip dažniausiai būna stichinės nelaimės ar karo atveju. Kita vertus, 
nelaimė galėtų būti laikoma nekompensuota ir tuomet, kai atskiriems nukentėjusiesiems 
teikiama pagalba neatitinka kasdieninėje praktikoje galiojančių standartų. Tačiau tik 
tuomet, kai atskiriems pacientams teikiama pagalba yra visiškai sutrikdyta, laikoma, kad 
masinė nelaimė yra nekompensuota.

ĮVADAS
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Iki šiol nedaug žinoma apie sveikatos priežiūros tarnybų pagalbos efektyvumą 
ekstremaliųjų situacijų atveju, nes tokia informacija retai registruojama arba analizuojama. 
Tačiau iš pavienių įrodymų galima spręsti, kad ekstremaliųjų situacijų atveju atskiriems 
pacientams suteikiama pagalba dažniausiai neatitinka įprastai kasdienėje praktikoje 
teikiamų paslaugų standarto.

Be to nelaimes galima klasifikuoti į stichines ir kilusias dėl žmogaus kaltės.

Stichinės nelaimės
Kalbant apie masinių nelaimių epidemiologiją, reikia pabrėžti, kad stichinės 

nelaimės skiriasi nuo nelaimių, kilusių dėl žmogaus kaltės. Stichines nelaimes 
sukelia žemės drebėjimas, potvynis, gaisras, ugnikalnio išsiveržimas, cunamis 
(seisminės potvynio bangos), sausra, badas ar epidemija. Jų atveju kyla didžiulė 
sužalojimų ir grėsmės gyvybei rizika. 1887 m. rugsėjį Kinijoje Geltonoji upė (ji 
vadinama „Kinijos sielvartu“, nes yra daugiausiai gyvybių nusinešęs gamtos objektas 
pasaulyje) išsiliejo iš krantų, užtvindydama vienuolika Henano provincijos miestų 
ir šimtus kaimų. 900 000 žmonių žuvo potvynio metu, vėliau dar beveik milijonas 
mirė nuo bado ir ligų.

Stichinės nelaimės

Dėl žmogaus kaltės kilusios nelaimės
Žmonių sukeltų nelaimių priežastys yra labai įvairios, tačiau esama kai kurių 

bendrų bruožų. Prielaidų masinei nelaimei atsiranda tuomet, kai susirenka daug kartu 
keliaujančių, dirbančių ar laisvalaikį leidžiančių žmonių. Kai kuriais atvejais nelaimės 
kyla dėl tyčinės, sąmoningos teroristų veiklos.

Transporto nelaimės
Tai yra pačios dažniausios nelaimės, kylančios dėl žmogaus kaltės. Tragiškiausia kelių 

eismo nelaimė įvyko Salango tunelyje Afganistane 1982 metais, sprogus naftos cisternai. 
Katastrofos mastas buvo toks didelis, kad žuvusiųjų skaičių buvo galima apskaičiuoti tik 
apytikriai: nuo 1100 iki 2700.

Data Vieta Aukų skaičius
1965 m. kovo 31 d. Potvynis Mozambike 24 žuvo, 1000 liko be pastogės
1976 m. liepos 28 d. Žemės drebėjimas Kinijoje, Tian Šanyje 655 000 žuvo
1983 m. vasario mėn. Miškų gaisrai Australijoje 76 žuvo, 1000 sužeisti
1985 m. rugsėjo 19 d. Žemės drebėjimas Meksike 40 000 žuvo
1988 m.  gruožio 7 d. Žemės drebėjimas Armėnijoje 55 000 žuvo
1995 m. sausio 17 d. Žemės drebėjimas Japonijoje, Kobėje 6398 žuvo
1997 m.  birželio 25-27 d. Ugnikalnio išsiveržimas Montserato saloje 10 žuvo, 9 dingo be žinios
1997 m.  liepos 30 d. Sniego griūtis Australijoje 22 žuvo, 1 sužeistas
1998 m. birželio 27 d. Žemės drebėjimas turkijoje 129 žuvo, 1000 sužeisti
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Pramoninės nelaimės
Daugybė masinių nelaimių kilo dėl kalnakasybos pramonės, tačiau turbūt pati 

baisiausia pramoninė katastrofa įvyko 1986 m. sprogus branduoliniam reaktoriui 
Černobylyje. Jos metu didžioji dalis Europos buvo užteršta radioaktyviosiomis 
medžiagomis. Apie 40 000 Černobylio gyventojų per šešias dienas gavo labai didelę 
radiacijos dozę. Oficialiais duomenimis, per nelaimę žuvo 31 žmogus, 1000 buvo sužeisti 
ir 6000 mirs nuo vėžio per 70 metų, tačiau panašu, kad šie skaičiai gerokai skiriasi nuo 
realybės.

Iš dalies pramoninės nelaimės pasekmes galima prognozuoti. Turi būti sukurtos 
nacionalinės ir vietinės rekomendacijos, kuriose turi būti atskiri skyriai, skirti cheminėms 
ir branduolinėms nelaimėms, bei numatyta pagalba užterštiems nukentėjusiesiems.

Pramoninės avarijos

Nelaimės masinių renginių metu
Masiniu vadinamas renginys, kuriame dalyvauja daugiau nei tūkstantis žmonių. 

Dažniausiai tai būna laisvalaikio renginiai, pvz., koncertai arba varžybos. Stadionuose 
yra įvykusios vienos didžiausių tragedijų pasaulyje. Veiksniai, kurie lemia nelaimes, yra 
perpildyti stadionai (Boltonas, JK, 1946 m., Johanesburgas, 2001 m.), paskutinę varžybų 
minutę įmuštas įvartis, dėl kurio minia plūsteli atgal į stadioną (Maskva, 1982 m.), arba 
audra, nuo kurios visi stengiasi pasislėpti (Katmandu, 1988 m.). Po įvykių, kuriuose 
nukentėjo futbolo aistruoliai, buvo susirūpinta stadionų saugumu ir privalomuoju 
medicininiu draudimu renginių metu. Yra parengtų rekomendacijų, kaip organizuoti 
saugius renginius.

ĮVADAS

Data Vieta Vieta Aukų skaičius
1913 m. spalio 14 d. Sprogimas Anglies kasykla, JK 439 žuvo
1966 m. spalio 21 d. Angliakasybos atliekų nuošliauža Aberfanas, JK 147 žuvo
1988 m. liepos 6 d. Sprogimas Šiaurės jūra 164 žuvo, 25 sužeisti
1993 m. rugpjūčio 2 d. Chloro dujų nuotėkis Stokholmas, Švedija Žuvusiųjų nebuvo, 33 sužeisti
1996 m.  vasario mėn. Sunkvežimio, gabenusio chemines 

medžiagas, gaisras
Sidnėjus, Australija Žuvusiųjų nebuvo, 60 sužeisti

2000 m. gegužės 13 d. Sprogimas fejerverkų fabrike Nyderlandai 17 žuvo, 947 sužeisti
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Nelaimės stadionuose masinių renginių metu

Teroristiniai aktai
Skaičiuojama, kad per pastaruosius du dešimtmečius nuo teroristų bombų žuvo arba 

buvo sužaloti apie 10 000 žmonių. 

Teroristiniai aktai

Susišaudymai
Daugiausia nukentėjusiųjų, patyrusių kiaurinę traumą, būna karinių konfliktų metu. 

Išsivysčiusiose šalyse tokių sužalojimų pasitaiko retai. Tačiau pastebima tendencija, kad 
vis dažniau tokių nelaimių įvyksta mokyklose.

Masiniai susišaudymai

Lietuvoje gana daug ekstremaliųjų situacijų priežaščių, galinčių sukelti daugelio 
žmonių žūtį ar pakenkti sveikatai. Tai Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pažeidimai, 

Data Vieta Aukų skaičius
1987 m. lapkričio 8 d. Eniskilenas, Šiaurės Airija 11 žuvo, 60 sužeisti
1992 m. balandžio 10 d. Londonas, JK 3 žuvo, 93 sužeisti
1993 m. vasario 26 d. Pasaulio prekybos centras, JAV 5 žuvo, 1000 sužeisti
1995 m. balandžio 25 d. Oklahoma, JAV 300 žuvo
1997 m.  liepos 30 d. Jeruzalė, Izraelis 15 žuvo, 170 sužeisti
1998 m. rugpjūčio 7 d. Amerikos ambasada, Tanzanija 5 žuvo, 72 sužeisti
2001 m. rugsėjo 11 d. Pasaulio prekybos centras, JAV 7700 žuvo, sužeistųjų skaičius nežinomas

Data Vieta Aukų skaičius
1987 m. lapkričio 8 d. Hangerfordas, JK 15 žuvo, 16 sužeisti
1992 m. balandžio 10 d. Danbleinas, JK 18 žuvo, 15 sužeisti
1993 m. vasario 26 d. Tasmanija 35 žuvo, 22 sužeisti
1995 m. balandžio 25 d. Džonsboras, JAV 5 žuvo, 10 sužeisti

Data Įvikio pobūdis Vieta Aukų skaičius
1964 m. gegužės 24 d. Spūstis Lima, Peru 318 žuvo, 500 sužeisti
1971 m. sausio 2 d. Spūstis Glazgas, JK (Ibrox stadionas) 66 žuvo, 100 sužeisti
1982 m. spalio 20 d. Spūstis Maskva, Rusija 340 žuvo, sužeistųjų skaičius nežinomas
1985 m. gegužės 11 d. Gaisras JK 55 žuvo, 200 sužeisti
1985 m. gegužės 29 d. Spūstis Briuselis (Heysel stadionas) 41 žuvo, 437 sužeisti
1988 m. kovo mėn. Spūstis Katmandu, Nepalas 100 žuvo, 300 sužeisti
1989 m. balandžio 15 d. Spūstis Šefildas, JK (Hillsborough 

stadionas)
96 žuvo, 200 sužeisti

1991 m. sausio 13 d. Riaušės Pietų Afrika 40 žuvo, 50 sužeisti
1996 m. spalio 16 d. Spūstis Gvatemala 84 žuvo, 150 sužeisti
2001 m. balandžio 11 d. Griūtis Johanesburgas, Pietu Afrika 43 žuvo, 155 sužeisti
2001 m. gegužės 9 d. Spūstis Akra, Gana 123 žuvo, sužeistųjų skaičius nežinomas
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daugiau nei 250 chemiškai pavojingų objektų, pavojingų cheminių medžiagų gabenimas, 
susisiekimo sistema, naftos pramonė, dujotiekio bei naftotiekio tinklai. Negalima atmesti 
teroro bei diversijos aktų galimybės.

Svarbiausios galimų ekstremaliųjų situacijų priežastys Lietuvoje yra šios:
•	 pramonės įmonėse, pavojinguose ir kariniuose objektuose, naftotiekiuose, 

dujotiekiuose ar vežant pavojingas medžiagas įvykstančios avarijos ir katastrofos;
•	 avarijos ir katastrofos atominėje elektrinėje ir objektuose, naudojančiuose 

radioaktyviąsias medžiagas, saugant bei vežant šias medžiagas;
•	 gaivalinės nelaimės, epidemijos, pandemija;
•	 avarijos ir katastrofos, karo veiksmai kitų šalių teritorijoje (kai dėl tų nelaimių 

kyla pavojus Lietuvos gyventojams);
•	 karinės provokacijos, diversijos, karinis įsiveržimas ar galimi karo veiksmai 

Lietuvoje, jos teritorijai tapus užsienio valstybių kovos veiksmų vieta.

Istoriškai taip susiklostė, kad masinių nelaimių planavimas rėmėsi karinių pajėgų 
patirtimi. Todėl daugelis masinių nelaimių valdymo planų pritaikyti dideliam skaičiui 
suaugusiųjų, patyrusių trauminius sužalojimus. Tačiau masinės nelaimės įvyksta dėl 
daugybės kitokių priežasčių ir nukentėjusieji gali būti patyrę įvairių sužalojimų. Nors 
ir neįmanoma tiksliai nuspėti, kokio pobūdžio bus kita masinė nelaimė, nėra prasmės 
rengtis tokioms masinėms nelaimėms, kokių niekada nebus. Peržiūrėjus, kokio pobūdžio 
masinės nelaimės įvyko pastaraisiais metais, masinių nelaimių valdymo planus sudaryti 
ir pratybas organizuoti galima remiantis realiomis situacijomis.

Deja, tikslių duomenų apie stichines nelaimes gauti yra sunku. Perspektyvinių 
duomenų surenkama nedaug, o turimų duomenų kokybė yra abejotina. Nepaisant 
išvardytų trūkumų, šiek tiek informacijos gauti vis tiktai įmanoma, todėl galima sudaryti 
geresnius masinių nelaimių valdymo planus.

Kaip pažymima Europos Komisijos komunikate, stichinių nelaimių dažnio tendencija 
labiausiai susijusi su klimato kaita, gyventojų skaičiaus augimu, didėjančia urbanizacija, 
bei kitais veiksniais, pvz., padidėjusia pramonine veikla ir aplinkos blogėjimu. Be to, 
terorizmas ir toliau kelia didelę grėsmę Europos piliečiams. Dėl šių veiksnių tikėtina, kad 
nelaimių daugės ir kad jos bus didesnio masto. Atsižvelgiant į kintančią padėtį, ES turi 
rimtą pagrindą stiprinti savo reagavimo į nelaimes pajėgumus. Kadangi pavojai, su kuriais 
susiduriame, vis didėja ir tampa akivaizdesni, labai svarbu, kad siekiant juos įveikti būtų 
stiprinama vietinė ir nacionalinė parengtis.

2.2. PARENGTIES TEIKTI PAGALBĄ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 
ATVEJAIS VERTINIMAS

Daugelis sveikatos priežiūros specialistų mano, kad masinės nelaimės įvyksta 
išskirtinai retai. Todėl nenuostabu, kad pasirengimas masinėms nelaimėms nesulaukia 
didelio dėmesio. Manydami, kad tokios nelaimės įvyksta nedažnai, skubios pagalbos 
strategai ir sveikatos priežiūros paslaugų personalas dėl jų jaučiasi ramūs. Nieko nestebina, 
kad aktyviausiai masinių nelaimių planavimas vyksta iškart po to, kai įvyksta nelaimingas 

ĮVADAS
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atsitikimas, tačiau tuomet jau būna per vėlu. Siekiant išsiaiškinti, kaip iš tiesų reikėtų 
planuoti pagalbą masinių nelaimių atveju, Didžiojoje Britanijoje per 31- ius metus, nuo 
1968 iki 1999 metų, atlikta įvykusių masinių nelaimių apžvalga. Šio tyrimo metu masine 
nelaime laikytas įvykis, kurio metu 25 ar daugiau žmonių pateko į ligoninę, kai daugiau 
nei 20 nuvežti į ligoninę ir iš jų 6 ar daugiau patyrė sunkių sužalojimų (paguldyti į ITS 
arba patyrė dauginius sužalojimus) arba kai greitosios medicinos pagalbos tarnyba ar 
priimanti ligoninė paskelbė, kad įvyko masinė nelaimė. Iš viso nustatyta 115 masinių 
nelaimių. Nors buvo manoma, kad masinės nelaimės atsitinka retai, per tirtą laikotarpį 
kasmet įvykdavo po 3–4 masines nelaimes. Kita vertus, už daugelio metų duomenų 
trūko. Pastarojo laikotarpio duomenys yra patikimesni, pagal juos, per tuos metus, kai 
duomenys buvo surenkami patikimai, kasmet įvyksta po 4–5 masines nelaimes.

Pvz., Didžiojoje Britanijoje veikia apie 200 skubios pagalbos skyrių. Į bet kurį iš jų 
gali patekti nukentėjusieji masinės nelaimės metu. Taigi kiekviena ligoninė gali tikėtis 
masinės nelaimės maždaug kas 28–30 metų. Kadangi dauguma masinių nelaimių 
įvyksta ten, kur didesnė gyventojų koncentracija arba netoliese praeina stambios 
transporto magistralės, miestuose esančioms ligoninėms su tokiais įvykiais gali tekti 
susidurti dažniau. Be to, labai retai masinės nelaimės metu pagalba teikiama tik vienoje 
ligoninėje, ypač miestuose, todėl konkrečiai ligoninei tiksliai apskaičiuoti tikimybę 
sunku, bet galima laikyti, kad miesto ligoninei tikėtina viena nelaimė per 10 metų, 
kaimo vietovėse – rečiau. 

Nelaimės sukeliamų nuostolių mastas yra atvirkščiai proporcingas įstaigos 
pasirengimo lygiui: kuo labiau pasirengusi įstaiga, tuo mažesni nuostoliai. Galiausiai 
gebėjimas reaguoti lemia, ar nelaimingas įvykis sukels kritinę situaciją, ar virs katastrofa.

Ar bus patirta nuostolių ir kaip bus reaguojama į nelaimę, priklauso nuo žmonių 
veiklos. Geriausia taktika, mažinant nuostolius ir didinant įstaigos atsparumą, – geras 
planavimas, rizikos veiksnių numatymas ir efektyvios strategijos, kaip reaguoti į 
susidariusią ekstremalią situaciją, sukūrimas. Tačiau, kad ir koks tobulas Ekstremaliųjų 
situacijų planas būtų sukurtas, kol jis neišbandytas praktiškai, niekas negali būti tikras, 
kad jis pasiteisins.

Vis dėlto nereikia laukti tikro įvykio, kad būtų galima nustatyti, ar turimas įstaigos 
Ekstremaliųjų situacijų planas suveiks, ar ne, daugelį plano privalumų ir trūkumų galima 
nustatyti taikant specialias plano ir įstaigos vertinimo metodikas bei organizuojant stalo 
mokymus ir pratybas su tariamai tikrais nukentėjusiais pacientais. Naudojant specialiai 
sukurtas vertinimo metodikas, galima objektyviai nustatyti ar planas yra optimalus, ar 
įstaiga ir jos personalas yra pasirengęs veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Atliekant kokybės vertinimą, svarbu įstaigos pasirengimą įvertinti keliais aspektais:
•	 įstaigos Ekstremaliųjų situacijų plano adekvatumą ir atitikimą reikalavimams;
•	 įstaigos pasirengimą reaguoti į ekstremaliąją situaciją;
•	 įstaigos pasirengimą veikti ekstremaliųjų situacijų metu.

JK ir kitose Vakarų šalyse atliktų tyrimų rezultatai aiškiai parodė, kad dabartinį 
pasirengimo nelaimėms lygį galima gerokai patobulinti. Skubią pagalbą teikiančioms 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigoms rekomenduota patikrinti savo komunikacijos 
procedūras, ryšius su kitomis tarnybomis, mokymus ir Ekstremaliųjų situacijų planus. 
Manome, kad situacija Lietuvoje yra panaši, tad vienas iš šių rekomendacijų tikslų  – 
sukurti universalų šabloną visiems strategams, kurie planuoja pagalbą sveikatos 
priežiūros įstaigoje ekstremaliųjų situacijų atveju. Tokios sistemos privalumai yra 
akivaizdūs. Tiek JK, tiek kitose šalyse yra puikių pavyzdžių ir mes stengėmės kiek 
įmanoma daugiau jų pateikti šiame leidinyje.

2.3. STRUKTŪRINIO PAGALBOS ORGANIZAVIMO EKSTREMALIŲJŲ
SITUACIJŲ METU PRINCIPAI

Struktūriniai veiksmai ekstremaliosios situacijos atveju turėtų būti vykdomi 
visose medicinos pagalbos tarnybose – tiek ligoninėje, tiek už jos ribų. Toks pagalbos 
organizavimas remiasi septyniais principais, kurie taikomi medicinos pagalbos 
organizavimo ES atveju (mnemonika VSKVRGT).

•	 Vadovavimas
•	 Saugumas
•	 Komunikacija
•	 Vertinimas
•	 Rūšiavimas
•	 Gydymas 
•	 Transportavimas

Vadovavimas ir kontrolė
Susidūrus su chaosu ekstremaliojo įvykio vietoje, svarbu kuo greičiau ten įvesti tvarką. 

Tam reikia efektyvaus vadovavimo ir kontrolės. 
Vienas iš didžiausių skirtumų tarp kasdienio ASPĮ darbo ir pagalbos ASPĮ 

ekstremaliosios situacijos atveju yra aiškios vadovavimo struktūros poreikis. Tai padeda 
ne tik efektyviai suteikti pagalbą ASPĮ, bet ir leidžia suprantamai ir profesionaliai 
kontaktuoti su kitomis tarnybomis. 

Kiekviena skubios pagalbos tarnyba įvykio vietoje turi turėti savo vadovą. 
Vadovavimas – tai įgaliojimų perdavimas vertikalia kryptimi kiekvienoje skubią pagalbą 
teikiančioje tarnyboje.

Kontrolė – tai įgaliojimų perdavimas horizontalia kryptimi tarp skubią pagalbą 
teikiančių tarnybų. Visą atsakomybę įvykio vietoje pagal įvykio pobūdį turi prisiimti 
viena tarnyba, vadinasi, ji užtikrina kontrolę. Šios tarnybos vadovas tampa visų gelbėjimo 
darbų vadovu. Kontrolė tarp tarnybų vyksta horizontaliai. Kontrolę įvykio vietoje 
palengvina užtvaros, kurios atskiria vadovavimo pakopas įvykio vietoje.

Saugumas
Pagalbą ES metu teikiantis personalas visuomet turi prisiminti saugumo seka 1-2-3: 

personalas, situacija, išgyvenusieji. Nors ASPĮ darbuotojams gali atrodyti, kad jie dirba 
saugioje aplinkoje, tačiau yra labai didelė pavojaus iš aplinkos tikimybė, be to, didelis 
nukentėjusiųjų ir darbuotojų skaičius savaime gali sukelti arba padidinti riziką, kad kilęs 

ĮVADAS
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pavojus bus nepastebėtas. Pirmiausia reikia pasirūpinti savo paties saugumu, kurį užtikrina 
dėvimos tinkamos asmeninės saugos priemonės. Jei egzistuoja pavojus, pavyzdžiui, 
toksinis cheminis, kai dėl įgūdžių ar saugos priemonių stokos neįmanoma saugiai teikti 
pagalbos, sveikatos priežiūros tarnybos personalas turėtų pasišalinti ir negrįžti į įvykio 
vietą. Įvykio vietos saugumą užtikrinti padeda veiksminga užkardų kontrolė. Jos tikslas 
yra apsaugoti atvykstančius teikti pagalbos, žiniasklaidos ir visuomenės atstovus, kurie 
nori būti stebėtojai, bet neturi tapti nelaimės dalyviais.

Komunikacija
Tarp įvykio vietoje ir ASPĮ dirbančių žmonių, taip pat ir pačioje ASPĮ, dažnai kyla 

komunikacijos problemų. Šių nesklandumų pasitaiko visur: tiek tarp tarnybų, tiek jų pačių 
viduje. Todėl būtina, kad komunikacijos procedūros (pvz., personalo sukvietimo, nelaimės 
valdymo ir ryšių tarp tarnybų palaikymo) būtų planuojamos ir testuojamos. Be to, labai 
svarbu atpažinti prognozuojamas nesėkmes (pvz., kad ligoninės komutatorius gali neatlaikyti 
didelio skambučių skaičiaus) ir rasti sprendimus dar prieš aktyvuojant planą. Reikia kuo 
anksčiau užtikrinti efektyvų bendravimą tarp tarnybų, šalinančių nelaimę, vadovų ir susitarti 
palaikyti nuolatinį ryšį. Dažniausiai naudojamas radijo ryšys, todėl tie darbuotojai, kurie 
paprastai juo nesinaudoja, turi būti susipažinę su radijo ryšio procedūra dar iki nelaimės. 

Nuo pradinės iš įvykio vietos perduotos informacijos priklauso, ar greitai ir tinkamai 
bus suteikta pagalba. Daugelyje pasaulio šalių paplitęs angliškas akronimas METHANE 
padeda prisiminti, kokią pagrindinę informaciją reikia perduoti:

•	 M (Major incident) Ekstremalioji situacija „Parengtis“ arba „Paskelbta“
•	 E (Exact location) Tiksli įvykio vieta (koordinatės)
•	 T (Type of incident) Įvykio pobūdis (pvz., geležinkelio, cheminė ar kelių eismo)
•	 H (Hazards) Esami ir tikėtini pavojai
•	 A (Access) Privažiavimo maršrutai
•	 N (Number of casualties) Nukentėjusiųjų skaičius, sužalojimų sunkumas, 

pobūdis
•	 E (Emergency services) Esamos ir reikalingos skubios pagalbos tarnybos

Vertinimas
Būtina greitai įvertinti situaciją, nustatyti nelaimės mastą ir nukentėjusiųjų būklės 

sunkumą. Surinkta informacija padeda pasirinkti, kokia pradinė medicinos pagalba 
bus reikalinga. Pradinis sprendimas gali nebūti visiškai tikslus, nes vėliau pagalbos 
poreikiai gali būti tikslinami. Toliau vertinant bus nustatomi kylantys pavojai ir turimų 
medicininių išteklių adekvatumas (tinkami žmonės, turintys reikiamų įgūdžių ir įrangos 
nukentėjusiesiems padėti).

Rūšiavimas
ES metu, kai yra neatitikimas tarp medicinos pagalbos pasiūlos ir poreikio ją gauti yra 

atliekamas pacientų rūšiavimas, t. y. jų skirstymas pagal pagalbos poreikį. Procesas yra 
dinamiškas (prioritetai gali pasikeisti suteikus pagalbą arba belaukiant gydymo) ir norint 
nustatyti pakitimus kartojamas prieš kiekvieną gydymo bei transportavimo fazę ir po jos.
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Gydymas
ES atveju gydymo tikslas yra kuo didesniam skaičiui padėti kiek galima daugiau, tai yra 

nustatyti ir gydyti tuos, kuriuos įmanoma išgelbėti. Realiai suteikta pagalba priklauso nuo 
gelbėtojų įgūdžių, sužeidimų sunkumo, laiko ir turimų resursų. Didelis nukentėjusiųjų 
skaičius, riboti resursai ir įgūdžiai gali neleisti gelbėtojams suteikti geriausius praktikos 
standartus atitinkančios pagalbos. Svarbiausias principas – išnaudoti personalą, kad 
suteiktų tokią pagalbą, kuri geriausiai atitinka kasdienę praktiką.

Transportavimas
Evakuacijos iš masinės nelaimės vietos tikslas yra pacientus laiku pristatyti į tinkamą 

įstaigą. Nors dauguma sunkiai sužeistų nukentėjusiųjų į ligoninę bus atvežami GMP 
automobiliais, skubios pagalbos skyrius turi būti pasirengęs priimti ir savarankiškai ar 
kitu transportu atvykstančius pacientus (pvz., autobusu). Miestuose greičiausiai pirmieji 
į ligoninę atvyks 3 prioriteto pacientai, kurių neveš skubios pagalbos automobiliai.

Metodinės rekomendacijos yra parengtos atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos fazes.
•	 Pasirengimas. Rizikos vertinimas, planavimas, įrangos parinkimas, mokymai.
•	 Reagavimas. Plano aktyvavimas, priėmimas, specializuota pagalba, veiklos 

tęstinumo užtikrinimas.
•	 Atkūrimas. Įprastos veiklos atkūrimas, analizė (pokalbiai, auditas).

Ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema yra tęstinis pasikartojantis procesas.
Pagrindiniai šios sistemos elementai yra:
•	 pavojingų veiksnių ir rizikos vertinimas;
•	 rizikos mažinimas ir valdymas;
•	 planavimas ir pasirengimas;
•	 veiksmų koordinavimas;
•	 atkūrimas

ĮVADAS
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Ekstremaliųjų situacijų valdymo paradigma (Penki svarbiausi etapai)

3. PASIRENGIMAS

Pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms sudaro:
•	 rizikos vertinimas;
•	 planavimas;
•	 įranga ir mokymai.

3.1. RIZIKOS VERTINIMAS
Rizikos vertinimas apima regionui būdingų grėsmių (pvz., autotransporto avarijos, 

gamyklos, masinio susibūrimo vietos, epidemijos ir kt.) bei specifinių vietinių trikdžių plano 
įgyvendinimui (pvz., įstaigos infrastruktūros suardymas) nustatymą. Tai procesas, kurio metu 
identifikuojami specifiniai bendruomenei ir ASPĮ grėsmę keliantys veiksniai, įvertinamas 
jų keliamas pavojus, kad būtų galima efektyviai pasirengti galimai ekstremaliajai situacijai. 
Rizikos vertinimas vis plačiau pripažįstamas kaip geros klinikinės praktikos elementas.

Rizikos vertinimas atliekamas keturiais etapais:
•	 įvertinkite aplinką ir aptarnaujamą regioną;
•	 numatykite ir aprašykite grėsmes;
•	 įvertinkite atskirų grėsmių riziką (pasireiškimo tikimybę ir pasekmes);
•	 aprašykite riziką specialioje lentelėje.
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Vertindami riziką atsižvelkite į:
•	 asmens sveikatos paslaugų paklausos padidėjimą;
•	 galimus asmens sveikatos paslaugų teikimo sutrikimus;
•	 užsitęsusį trūkstamų resursų pristatymą.

Pakartotinis rizikos vertinimas turi būti atliekamas kasmet arba atsižvelgiant į 
pasikeitusias aplinkybes. Rizikos veiksniai, būdingi visoms skubios pagalbos tarnyboms 
(policijai, priešgaisrinei tarnybai, sveikatos priežiūros įstaigoms) ir reikalaujantys 
koordinuoto keleto tarnybų reagavimo, yra:

•	 atšiaurios oro sąlygos;
•	 transporto nelaimės;
•	 pramoninės nelaimės su cheminių ir kitų pavojingų medžiagų patekimas į 

aplinką arba be jų;
•	 masiniai susibūrimai ir masinės nelaimės;
•	 masinis gyventojų iškėlimas iš gyvenamosios vietos;
•	 visuomenės sveikatos problemos (gripo pandemija, biologinis užteršimas);
•	 komunalinių sistemų suardymas;
•	 teroristiniai išpuoliai (cheminio, branduolinio ar biologinio ginklo panaudojimas, 

sprogimo grėsmė, įtartinos pakuotės);
•	 sveikatos priežiūros įstaigų sugriovimas.

Kitokia galima rizika:
•	 gaisras;
•	 cheminių medžiagų patekimas į aplinką;
•	 potvynis arba vandens išsiliejimas įstaigos viduje;
•	 ryšio sistemų arba informacinių sistemų gedimai;
•	 kiti sutrikimai (medikamentų ir kitų priemonių tiekimo sutrikimai ir kt.).

Rizikos vertinimas turi būti atliekamas nustatyta tvarka.

3.2. PLANAVIMAS
Vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymu, kiekviena ASPĮ privalo pasirengti 

ir patvirtinti įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (toliau – Ekstremaliųjų 
situacijų planą (ESP)).

ESP paskirtis – ASPĮ išankstiniu kryptingu pasirengimu sumažinti ekstremaliųjų 
situacijų galimybę, o joms įvykus – operatyviai pertvarkyti įstaigos veiklą pagal tiksliai 
apibrėžtą veiksmų seką (veiksmų šabloną), siekiant sušvelninti ekstremaliosios situacijos 
sukeltas pasekmes bei užtikrinti skubų ir kvalifikuotą būtinos medicinos pagalbos 
teikimą. 

Plano uždaviniai – užtikrinti įstaigos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms 
(prevencinės priemonės rengiantis ekstremaliosioms situacijoms, galinčioms kilti įstaigos 
viduje ir už jos ribų) ir efektyvią įstaigos veiklą ekstremaliosioms situacijomis (įstaigos 
viduje ir už jos ribų).

PASIRENGIMAS
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ASPĮ Ekstremaliųjų situacijų planas yra regioninio ir nacionalinio Ekstremaliųjų 
situacijų plano dalis, kuri turi atitikti šias rekomendacijas, skubios pagalbos standartus, 
kitus ekstremaliųjų situacijų valdymą reglamentuojančius dokumentus. Visi ASPĮ ESP 
turi būti parengti pagal nustatytą šabloną ir nesiskirti savo dizainu. Ekstremaliųjų situacijų 
plano šablonas padeda užtikrinti, kad tiek skirtingose įstaigose, tiek įvairiuose įstaigos 
padaliniuose būtų taikomi tie patys ekstremaliųjų situacijų valdymo principai. Planų 
dizainas ir forma vienodi, o konkrečios plano detalės turi būti pritaikytos konkrečiai įstaigai. 

ESP turi būti parengtas, atsižvelgiant į natūralias ekstremaliosios situacijos vystymosi 
fazes: pasirengimą (kai daugiausia dėmesio skiriama rizikos vertinimui, planavimui, 
aprūpinimui įranga ir mokymams), veiksmus (plano aktyvavimas, pacientų priėmimas, 
specializuotas gydymas ir įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimas) ir atkūrimą (įprastos 
veiklos atkūrimas ir analizė).

ESP turi būti universalus ir naudotinas įvairių situacijų metu, pvz., prasidėjus 
infekcinių ligų protrūkiui, esant cheminiam, biologiniam ar radioaktyviam užteršimui ar 
esant daug nukentėjusių vaikų. Veiklos planai, pritaikyti tokioms specifinėms situacijoms, 
turėtų būti aprašomi ESP prieduose.

Prireikus ASPĮ, ypač didesnės, turėtų pasirengti detalesnius atskirų padalinių 
Ekstremaliųjų situacijų planus. Atsižvelgiant į įstaigos ypatumus, personalui reikia 
paskirstyti svarbiausias funkcijas, numatyti svarbiausias darbo vietas, specialius plano 
priedus ir specifinę riziką, nurodyti, iš kur galima parsisiųsti elektroninę dokumento 
versiją. Kiekvienas įstaigos darbuotojas turi būti susipažinęs su planu ar jo dalimi pagal 
veiklos sritį, privalo žinoti ir vykdyti savo pareigas ES atveju. Planas turi užtikrinti, kad 
įstaigoje būtų įdiegti procesai, kurie padėtų palaikyti ir atkurti kritiškai svarbių padalinių 
darbą, kad ji galėtų efektyviai teikti kasdienę pagalbą pacientams, nepaisydamas išorinių 
ar vidinių trikdžių.

Kadangi ekstremaliąją situaciją gali sukelti nusikalstama veikla, rengiant planą reikia 
atsižvelgti ir į kai kuriuos teismo medicinos tarnybų reikalavimus: pacientų daiktai turi 
būti tinkamai pažymėti ir apsaugoti, kadangi jie gali būti svarbūs įkalčiai. Reikia numatyti 
mirties diagnozavimo ir patvirtinimo procedūras, laikinas mirusiųjų laikymo patalpas, 
policijos informacijos centro vietą.

Įstaigose esantys planai, pasinaudojant šiomis rekomendacijomis, turėtų būti 
pataisomi ir perkeliami į naują plano šabloną. Visos trūkstamos dalys turi būti užpildytos, 
o pastebėti neatitikimai pataisyti pagal šabloną.

Įstatymai, reglamentuojantys pagalbos organizavimą ekstremaliųjų situacijų metu, 
numato trijų svarbiausių tarnybų funkcijas: policijos, vietinės valdžios ir sveikatos 
priežiūros institucijų. Be to, šie dokumentai nurodo, kad šių tarnybų darbas, teikiant 
pagalbą ekstremaliųjų situacijų metu, turi būti gerai tarpusavyje koordinuotas ir 
suplanuotas.

ESP rengimas, derinimas, tvirtinimas ir atnaujinimas
ESP rengimą, atnaujinimą ir tikslinimą įstaigos vadovas paveda įstaigoje tam tikslui 

sudarytam ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetui (ESPK), į kurį įtraukiami 
pagrindiniai įstaigos darbuotojai.
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Rekomenduojama ASPĮ ESPK sudėtis.
1. Įstaigos ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius.
2. Valdymo tarnybos darbuotojai (atsakingi už personalo valdymą, informacines ir ryšių 

technologijas (IRT), finansus, nekilnojamąjį turtą, verslo tęstinumo užtikrinimą).
3. Medicinos specialistai.
4. Slaugos personalas 
5. Dispečerinės atstovas
6. Raštinės atstovas.
7. Buitinių paslaugų tarnybos atstovas.
8. Kitų vidinių ar išorinių tarnybų atstovai.

Komitetui vadovauja įstaigos vadovas (direktorius) arba jo deleguotas ekstremaliųjų 
situacijų planavimo komiteto koordinatorius.

Planas turi būti suderintas su:
1. įstaigos steigėju (įstaigos steigėjo Ekstremaliųjų situacijų valdymo centru, Civilinės 

saugos tarnyba ar įgaliotu asmeniu);
2. teritoriniu apskrities (savivaldybės) sveikatos priežiūros įstaigų bendrų veiksmų 

Ekstremaliųjų situacijų atvejais planu (už šio plano parengimą atsakingas apskrities 
(savivaldybės) gydytojas);

3. su teritorinėmis civilinės saugos tarnybomis;
4. su teritorinėmis specialiosiomis tarnybomis (priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, 

techninėmis ir avarinėmis, policija);
5. su ligoninėmis, į kurias transportuojami pacientai
6. su SAM Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centru.

Planą įsakymu tvirtina įstaigos vadovas. Ekstremaliųjų situacijų planas peržiūrimas 
ir atnaujinamas kiekvieną kartą po plano aktyvavimo, įstaigoje įvykus struktūriniams ar 
organizaciniams pokyčiams, pasikeitus pagalbos teikimo apimčiai, įvykus mokymams ir 
plano testavimui, atsižvelgiant į rizikos vertinimo ir ekstremalių įvykių analizės ataskaitas, 
bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose. Už nuolatinį plano peržiūrėjimą ir koregavimą 
atsakingas plano rengėjas (ASPĮ Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas).

3.3. RESURSAI
•	 Įstaigos personalas ir įranga įprastomis kasdienės veiklos sąlygomis.
•	 Dirbančių asmenų bei etatų skaičius.

Įstaigos veiklos ekstremaliosiomis situacijomis užtikrinimo ištekliai
ESP turi būti numatyta gerai veikianti sistema, galinti užtikrinti greitą ir nesudėtingą 

reikiamų išteklių tiekimą. Kiekvienas ASPĮ padalinys ištekliais aprūpinamas pagal šias 
kategorijas:

•	 materialinės priemonės ESP valdyti ir procesams palaikyti: skiriamosios 
personalo identifikavimo priemonės (liemenės, kortelės), informacijos kaupimo 

PASIRENGIMAS
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ir analizės priemonės (baltos lentos, patalpų ženklinimo priemonės, rodyklės ir 
pan.;

•	 personalo ir pacientų apsaugos priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, 
dekontaminacijos priemonės ir pan.;

•	 įranga klinikinei veiklai. Būtina užtikrinti klinikinės įrangos tiekimą ir tolesnį 
atsargų papildymą jau priėmimo fazės metu.

•	 komunikacijos priemonės ir įranga: laidiniai, mobilieji telefonai, radijo ryšio, 
navigacijos priemonės. Svarbiausias personalas turi būti informuojama per 
dispečerinę, o kitas personalas – naudojant kaskadinę skambinimo sistemą. 
Rekomenduotina įrengti specialius ES skirtus telefonus.

Ekstremaliosios situacijos atveju pačioje ASPĮ turi būti numatyta:
•	 slėptuvės (patekimo į slėptuvę keliai, vieta, kur laikomi slėptuvės raktai, asmens, 

atsakingo už slėptuvės priežiūra, kontaktiniai duomenys);
•	 įranga įstaigos veiklai užtikrinti: alternatyvūs elektros energijos šaltiniai, šilumos, 

vėdinimo, geriamojo vandens, maisto ir kt. šaltiniai bei tiekimo tvarka;
•	 personalo ir pacientų asmeninės apsaugos priemonės.

ESP turi būti paskirti asmenys, atsakingi už išteklių paskirstymą ir tiekimo 
organizavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

3.4. MOKYMAI IR PRATYBOS
ASPĮ privalo turėti parengtą ir patvirtintą kalendorinį mokymų ir pratybų planą. 

Visus darbuotojus, padedančius rengti ir vykdyti ESP, būtina apmokyti, siekiant užtikrinti 
tinkamą veiklą ir pagalbos teikimą. Priimant naujus darbuotojus reikia supažindinti su 
plano principais. Personalas, kuris pagal ESP užima svarbiausias pareigas (kurių pobūdis 
skiriasi nuo kasdienės veiklos), turi būti specialiai apmokytas. Mokymuose ir pratybose 
taip pat turi dalyvauti su ASPĮ sudariusių sutartis tiekėjų ir kitų organizacijų, padedančių 
užtikrinti įstaigos funkcionavimą ekstremaliųjų situacijų atveju, atstovai.

Įstaiga turi rengti mokymus ir pratybas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka. Įstaigos turi planuoti ir vykdyti toliau išvardytus mokymus.
1. Pasirengimas ekstremaliajai situacijai: vadovaujantieji darbuotojai mokomi įvertinti 

riziką, rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo ir veiklos tęstinumo planus.
2. Ekstremaliųjų situacijų plano taikymas: darbuotojai mokomi, kaip teikti pagalbą 

susidarius ekstremaliajai situacijai.

Mokymo programos turi būti akredituotos ir atitinkančios jų paskirtį. Kursų metu 
darbuotojai turi išmokti pasirengti ekstremaliosioms situacijoms, teikti pagalbą jų metu 
ir atkurti įprastą kasdieninę veiklą. Pagrindiniai principai, dėstomi kursų metu, gali 
būti pritaikomi ir konkrečiai gydymo įstaigai. ESP veiksmingumas turi būti įvertintas 
pratybomis.
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Įstaigos turi planuoti ir vykdyti toliau išvardytas pratybas.
1. Ryšių ir personalo iškvietimo sistemos patikrinimas turi būti atliekamas kas 6 

mėnesius.
2. Stalo pratybos turi būti organizuojamos vieną kartą metuose.
3. Pratybos su tariamais nukentėjusiaisiais (aktoriais) rengiamos kas 3 metus.

Už mokymų ir pratybų planavimą, organizavimą bei vykdymą atsakingas ASPĮ ESPK 
koordinatorius, kuris turi vykdyti šias funkcijas:

•	 įvertinti mokymosi poreikius ir nustatyti prioritetus;
•	 sudaryti pasirengimo programą, kurioje būtų įvadiniai mokymai, kartojimas, 

specifiniai mokymai įvairias funkcijas užimantiems asmenimis skirtinguose 
įstaigos padaliniuose;

•	 registruoti įvykusius mokymus ir jų rezultatus;
•	 koordinuoti ir stebėti vidines bei išorines pratybas.

Pratybos gali būti vedamos kaip diskusijos grupėse, stalo pratybos ar su tariamaisiais 
gyvais pacientais. Mokymų tipo pasirinkimas priklauso nuo jų paskirties. Mokymų 
pobūdis priklauso ir nuo jiems skirto laiko trukmės bei turimų resursų.

4. VALDYMAS

4.1. HIERARCHIJA IR JOS GLAUDINIMAS ES ATVEJU
Ekstremaliosios situacijos gali susidaryti bet kur. Iš to seka, kad bet kurios savivaldybės  

GMPS gali tekti pradėti organizuoti pagalbos teikimą. Be abejo, Lietuvos GMPS skiriasi 
savo dydžiu, turimų ekipažų skaičiumi. Vienai nedidelės savivaldybės GMPS be 
paramos iš kitų savivaldybių GMPS paprasčiausiai neužteks resursų sukurti visą GMP 
valdymo struktūrą įvykio vietoje (apie ją bus kalbama tolesniuose šių rekomendacijų 
skyriuose). Tačiau GMPS negali prognozuoti, kokio pobūdžio ir kiek nukentėjusiųjų bus 
ekstremaliojo įvykio vietoje, kokiu atstumu bus nutolusi įvykio vieta nuo ligoninių ir 
pan. Dėl šios priežasties į visus Ekstremaliųjų situacijų planus turi būti įtrauktos tokios 
pačios pareigos ir funkcijos, kurios turi būti atliktos teikiant pagalbą ekstremaliosios 
situacijos atveju. Pradinė GMP valdymo struktūra ekstremaliosios situacijos pasekmėms 
šalinti gali būti labai nedidelė.  Labai svarbu, kad Ekstremaliosios situacijos planą būtų 
galima pradėti vykdyti net ir nedideliam darbuotojų skaičiui. Mažesnėse GMPS arba tik 
pradėjus teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, gali atsitikti taip, kad nedidelis 
skaičius žmonių bus atsakingi už daugybę užduočių, kol atvyks daugiau pagalbos. Šiems 
asmenims reikia nustatyti paskirtų užduočių prioritetus, kurie būtų aiškiai išdėstyti 
Ekstremaliajai situacijai skirtose veiksmų kortelėse. Kai atvyksta daugiau personalo, 
pagal prioritetą pareigos gali būti perduodamos kitiems.

Sistema, kuri ekstremaliosios situacijos atveju padeda paskirstyti pareigas skirtingo 
dydžio įstaigose, vadinama pavadavimo hierarchija.

VALDYMAS
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Pareigos Ekstremaliosios situacijos atveju skirstomos į tris grupes:
1. GMP personalo pareigos. Tai GMP personalas ir bendrasis GMP vadovavimas 

nelaimės atveju.
2. Medicinos personalo, atvykusio į įvykio vietą iš ligoninių, pareigos (toliau – ligoninių 

personalas). Tai mobilios medicinos komandos, chirurginės komandos, atskiri 
gydytojai ir slaugytojai atsiųsti į įvykio vietą.

3. Vadovavimo (administracinės-logistinės) pareigos. Tai GMPS teikiamų papildomų 
paslaugų (jeigu tokių yra) valdymas ir tokios paslaugos, kaip darbas su žiniasklaida, 
logistika, aprūpinimas maistu ir apsauga.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė
Bendrą GMP atsaką koordinuoja Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė. Ši grupė koordinuoja 

taip vadinamos „auksinės“ zonos GMP atsaką.  Rekomenduojama šios grupės sudėtis:
•	 valdymo koordinatorius;
•	 medicinos pagalbos koordinatorius;
•	 GMP valdymo centro koordinatorius;
•	 Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius;
•	 vyresnysis administracijos atstovas;
•	 informacijos arba statistikos skyriaus darbuotojas.

Valdymo koordinatorius
Šias pareigas turėtų užimti vyresnysis įstaigos valdymo tarnybos komandos narys. 

Dažniausiai šias pareigas užima įstaigos aukščiausiasis vadovas, tačiau plane turi būti 
numatyti ir kiti asmenys, galintys perimti šias funkcijas, jei su įstaigos vadovu nepavyksta 
susisiekti arba jis yra išvykęs. Reikia užtikrinti, kad bent vienas asmuo, galintis užimti šias 
pareigas, bet kuriuo metu būtų pasiekiamas ir galėtų atvykti. Valdymo koordinatoriaus 
atsakomybė yra aprašyta jo veiksmų kortelėje. Jis yra atsakingas už visų veiksmų ir 
pagalbos teikimo aspektų priežiūrą ir koordinavimą. Tai būtų vadinamasis GMP 
„auksinis“ vadovas.

Medicinos pagalbos koordinatorius
Šias pareigas dažniausiai užima medicinos direktorius/pavaduotojas gydymui. Šios 

pareigos pagal parengtą planą taip pat gali būti paskirtos ir GMPS pamainos vyresniajam 
budinčiajam gydytojui, kuris visuomet yra įstaigoje. Veiksmų kortelėje yra aprašytos 
visos medicinos koordinatoriaus pareigos, tačiau svarbiausia jo funkcija yra koordinuoti 
medicinos pagalbos teikimą ekstremaliosios situacijos metu.

GMP valdymo centro koordinatorius
GMP valdymo centro koordinatorius  yra atsakingas už GMP valdymo centro 

(dispečerinės) darbo organizavimą /pertvarkymą ekstremaliosios situacijos atveju bei 
už komunikaciją su ligoninėms, kitoms skubios pagalbos tarnybomis, savivaldybės 
administracija. Šios pareigos pagal parengtą planą pradžioje gali būti paskirtos 
vyresniajam dispečeriui.
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Vyresnysis administracijos atstovas
Vyresnysis administracijos atstovas Ekstremaliosios situacijos atveju atsakingas už 

pagalbines paslaugas, pagrindinai už įrangos, medicinos priemonių bei vaistų tiekimą. 
Šias pareigas turėtų užimti vyresnysis vadybininkų komandos narys. 

Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius
Šias pareigas užimantis asmuo pirmiausia yra atsakingas už plano atnaujinimą, 

pataisymą bei darbą pasirengimo fazės metu. Šis asmuo geriausiai žino, kaip turi 
funkcionuoti planas, todėl jis yra labai svarbus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės 
narys. Kol jis atvyks į įstaigą, šias pareigas turi užimti bet kuris kitas ekstremaliųjų situacijų 
planavimo komiteto narys. Pareigybinėje veiksmų kortelėje yra tiksliai aprašytos šią 
poziciją užimančio asmens pareigos, bet jis turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti svarbiausi 
Ekstremaliųjų situacijų plano elementai, ir koordinuoti skirtingų padalinių veiklą.

Informacijos/statistikos skyriaus darbuotojas
Šio darbuotojo svarbiausia funkcija yra rinkti, apibendrinti ir perduoti informaciją, 

kuri yra reikalinga efektyviam įstaigos valdymui ekstremaliosios situacijos atveju. Tai 
yra informacija apie pacientų tapatybę, klinikinę būklę, pacientų srautą ir judėjimą, 
darbuotojų ir priemonių poreikius. Šias pareigas užimantis asmuo turi būti specialiai 
apmokytas, jas turėtų atlikti aukštesnes pareigas užimantis administracijos darbuojas.

Pavadavimo hierarchija
Pavadavimo hierarchijos idėja ir nuostata reiškia tai, kad jei pavaldinių nėra, tuomet 

jų pareigas ir funkcijas vykdo aukštesnę poziciją užimantis darbuotojas. Pradinėje 
masinės nelaimės stadijose pirmasis į įvykio vietą atvykęs ekipažas turi atlikti daugelį 
funkcijų, pavyzdžiui, prisiimti GMP vadovo įvykio vietoje funkcijas, vertinti įvykio vietą, 
komunikuoti su dispečerine, rūpintis saugumu, nustatyti nukentėjusiųjų evakuacijos 
punktą, atvyksiančių GMP automobilių stovėjimo vietą ir pan. Ir tik atvykstant daugiau 
personalo, tampa įmanoma deleguoti atskiras funkcijas kitiems. Deleguotas funkcijas 
vykdantys darbuotojai savo ruožtu vykdo visas reikiamas funkcijas jų atsakomybės srityje, 
kol atvyksta daugiau personalo ir galima funkcijas dar labiau suskaidyti iki tų, kurios 
numatytos ekstremalių situacijų plane. Pavyzdžiui, paskirtas priešakinis (bronzinis) 
GMP vadovas yra atsakingas už visas funkcijas, kurios turėtų būti atliekamos bronzinėje 
zonoje (sveikatos priežiūros prasme), tame tarpe atlikti ir atrankinį rūšiavimą, jeigu 
nėra daugiau paskirto personalo, o pagrindiniai vadybiniai darbai bronzinėje zonoje 
jau atlikti. Taip pat, nesant pakankamai personalo, kai kurias pareigas galima apjungti ir 
ilgesniam laikui. Kadangi nėra galimybės iš anksto numatyti, kas konkrečiai užims kokias 
pareigas, todėl kiekviena pareigybė ekstremaliosios situacijos atveju turi būti paaiškinta 
veiksmų kortelėse. Veiksmų kortelėse būna aprašyti skubūs veiksmai ir pareigos, kurias 
atlieka kiekvienas pagalbą teikiantis asmuo. Pavadavimo hierarchijos sistemoje veiksmų 
kortelėse būna informacija apie papildomas pareigas, kurias gali tekti prisiimti asmeniui.

 

VALDYMAS
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Pavadavimo hierarchija

Rengiantis  reaguoti į ekstremalias situacijas, labai svarbu ekstremalių situacijų 
valdymo planuose nusistatyti trijų pagrindinių tipų pareigybes. Kiekvienos pareigos 
pažymėtos tam tikra spalva. Rekomenduojame RAUDONA spalva pažymėti svarbiausias 
pareigybes, kurios yra būtinos efektyviam ekstremaliųjų situacijų valdymui. Visuose 
ekstremaliųjų situacijų planuose turi būti numatyta, kas užima šias pareigas. Taip pat 
turi būti aiškiai nurodyta, kad šios pareigos turi būti užimtos nuo pat pradžių, kai tik 
įvyksta ekstremali situacija. Laikui bėgant, kai atvyksta daugiau patyrusio personalo, 
šias pareigas užimantys žmonės gali keistis. GELTONA spalva rekomenduojama 
pasižymėti papildomas vadybines pareigas, kurios gali būti naudingos ekstremalios 
situacijos atveju, tačiau jos nėra svarbiausios. Todėl ankstyvojoje ekstremalios situacijos 
stadijoje nebūtina paskirti, kas užims šias pareigas. ŽALIA spalva pažymėtos pareigos 
yra būtinos visais ekstremalios situacijos atvejais, tačiau jos pirmiausiai susijusios su 
pagalbos ar paslaugų teikimu, o ne jų valdymu. Visuose planuose turi būti numatyta, 
kas užims šias pareigas.

Užimantiems pagrindines pareigas darbuotojams yra rekomenduojama turėti 
veiksmų korteles, kuriose būtų aiški veiksmų santrauka. Ekstremaliųjų situacijų metu, 
pagrindinį dėmesį atkreipiant į pradinius veiksmus. 

Kiekvienoje veiksmų kortelėje turi būti nurodyta: 
•	 neatidėliotini veiksmai; 
•	 pareigos; 
•	 informacijos perdavimo hierarchija. 

Neatidėliotini veiksmai 
•	 Kur eiti? 
•	 Kam prisistatyti? 
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•	 Kokią įrangą, dokumentus pasiimti? 
•	 Kokius identifikavimo ženklus turėti ar apsauginius drabužius dėvėti? 
•	 Ką įvertinti pirmiausia? 
•	 Kokius pradinius veiksmus atlikti? 

Pareigos 
•	 Išvardykite prioritetų tvarka visas tam tikrų pareigybių funkcijas. 
•	 Kas dar dalijasi panašiomis funkcijomis arba bendradarbiauja su Jumis? 
•	 Pagrindinės pareigos į kurias reikia paskirti. 

Raportavimas 
•	 Ką Jūs turite informuoti? 
•	 Kam Jūs turite prisistatyti? 
•	 Kas Jums turi prisistatyti? 
•	 Kokią informaciją Jūs teikiate? 
•	 Kaip dažnai Jūs teikiate informaciją? 
•	 Informacijos perdavimo formos. 
•	 Veiksmų kortelės reikalingos visoms pagrindinėms plane numatytoms 

pareigybėms. 

4.2. GMP TARNYBOS HIERARCHIJA IR FUNKCIJOS SUSIDARIUS 
EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos personalo pareigos įvykio vietoje išvardytos 
žemiau:

•	  Įkurti vadavietę
•	  Saugoti gyvybę
•	  Išvengti sunkesnių sužalojimų
•	  Palengvinti kančias
•	  Palaikyti ryšį su kitomis skubią pagalbą teikiančiomis tarnybomis
•	  Nuspręsti, į kurias ligonines gabenti nukentėjusiuosius
•	  Mobilizuoti reikalingas papildomas medicinos pagalbos pajėgas
•	  Užtikrinti bendravimą tarp sveikatos priežiūros personalo įvykio vietoje
•	  Įsteigti nukentėjusiųjų evakuacijos punktą
•	  Įsteigti GMP automobilių stovėjimo ir transportavimo punktus
•	  Nuspręsti, kokie yra gydymo ir evakuacijos prioritetai (rūšiavimas)
•	  Organizuoti sužeistųjų transportavimą
•	  Dokumentuose fiksuoti nukentėjusiųjų judėjimą

Pagrindinis GMP tarnybos tikslas – įvykio vietoje suteikti kuo geresnę pagalbą 
sužeistiesiems ir operatyviai organizuoti ligonių pervežimą į atitinkamas gydymo įstaigas. 
Skubios pagalbos valdymo centras suteikia informaciją, kurios ligoninės gali priimti 
nukentėjusiuosius ir suteikti pagalbą už ligoninės ribų. Ligoninės, į kurias GMP vadovas 
siunčia nelaimės metu nukentėjusius žmones, dažnai vadinamos priimančiomis ligoninėmis.

VALDYMAS
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Siekiant palengvinti vadovavimą masinės nelaimės metu, GMP tarnybos darbuotojai 
paskirsto pagrindines funkcijas. Daugumą šių funkcijų atlieka pirmieji į įvykio vietą 
atvykę GMP ekipažai. Vėliau jas perima atvažiavę vyresnieji GMP pareigūnai. Ši 
sistema yra pakankamai lanksti ir gali būti pritaikoma įvairiomis situacijomis. Be to, 
pasiskirstymas funkcijomis, o ne konkrečių pareigūnų paskyrimas pagal pareigas, leidžia 
išvengti problemų, jei koks nors pareigūnas negali atvykti. 

Pagrindinės pareigybės išvardytos žemiau: 
•	  Pirmasis ekipažas įvykio vietoje
•	  GMP valdymo centro darbuotojai
•	  GMP vadovas
•	  GMP pareigūnas, atsakingas už saugą
•	  Pareigūnas, atsakingas už bendradarbiavimą įvykio vietoje
•	  Nelaimės epicentro GMP vadovas
•	  Pareigūnas, atsakingas už nukentėjusiųjų evakuacijos punktą
•	  Pareigūnas, atsakingas transportavimo punktą
•	  Pareigūnas, atsakingas už GMP stovėjimo aikštelę
•	  Pareigūnas, atsakingas už pirminį rūšiavimą
•	  Pareigūnas, atsakingas už įrangą

GMP tarnybos vadovavimo struktūra pateikta pav.

GMP tarnybos vadovavimo struktūra

GMP vadovas

Komunikacija Sauga

Nelaimės 
epicentras

Nukentėjusiųjų 
evakuacijos 

punktas
GMP automobilių  
stovėjimo aikštelė

Detalusis 
rūšiavimas

Transportavimo 
punktas

Atrankinis 
rūšiavimas
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Sveikatos priežiūros tarnybų teikiamai pagalbai vadovauja GMP vadovas (iš pradžių 
tai būna pirmojo GMP ekipažo vyresnysis) ir medicinos specialistų komandos (jeigu tokia 
komanda atvyksta iš ligoninės) vadovas. Šie du pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei policijos tarnybų vadovais.

GMP vadovo ir medicinos specialistų komandos vadovo funkcijos skiriasi, tačiau 
yra stipriai labai susijusios. Jie sudaro vadovavimo komandą. Kartu dirbant jų funkcijos 
nebus dubliuojamos, nurodymai nebus prieštaringi, užteks minimalaus bendravimo 
perpildytame radijo eteryje ir kartu bus galima priimti sudėtingus sprendimus. Jei dėl 
sprendimo priėmimo kyla konfliktas, nukenčia pacientai. Kita vertus, kai nuomonės 
išsiskiria, reikėtų spręsti, kam bus teikiama pirmenybė.

Pirmojo į nelaimės vietą atvykusio GMP personalo veiksmai lemia, ar greitai bus 
mobilizuotos kitos sveikatos priežiūros tarnybos ir ar ligoninės galės pakankamai 
pasirengti priimti daugybę nukentėjusiųjų. Šiuo pagalbos teikimo laikotarpiu laikas 
reiškia gyvybes, nes uždelsus ir laiku nepaskelbus masinės nelaimės gali žūti žmonės.

Pirmasis į įvykio vietą atvykęs GMP ekipažas turi prisiimti GMP pajėgų vadovo pareigas. 
Pagrindinis GMP ekipažo narys imasi GMP vadovo funkcijos, kurią vėliau perduos 
atvykusiam vyresniajam darbuotojui. Jo asistentas (vairuotojas) lieka automobilyje 
ir palaiko ryšį su valdymo centru. Šis ekipažas jokiu būdu neturi būti įtrauktas į 
pacientų gydymą, nes tuomet nutrūks ryšys su kitomis skubios pagalbos tarnybomis, 
nebus įmanoma įvertinti nelaimės vietos ir teikti informacijos apie padėtį. Asistentas 
papasakoja, kaip rasti įvykio vietą ir kokia joje situacija, tačiau pirmąjį padėties vertinimą 
pateikia įvykio vietą apžiūrėjęs pagrindinis ekipažo narys. Informacija perduodama pagal 
vadinamąją METHANE mnemoniką.

•	 M (Major incident) Ekstremalioji situacija „Parengtis“ arba „Paskelbta“
•	 E (Exact location) Tiksli įvykio vieta (koordinatės)
•	 T (Type of incident) Įvykio pobūdis (geležinkelio, cheminė ar eismo)
•	 H (Hazards) Pavojai (esami ir galimi)
•	 A (Access) Privažiavimas (privažiavimo kryptis)
•	 N (Number of casualties) Nukentėjusiųjų skaičius, sužalojimų sunkumas, 

pobūdis
•	 E (Emergency services) Specialiosios tarnybos (esamos ir reikalingos)

Pirmosiomis minutėmis kartais būna sunku atskirti galimą masinę nelaimę nuo realios, 
ypač jei sunku suskaičiuoti nukentėjusiuosius. Pirmasis į nelaimės vietą atvažiavęs GMP 
automobilis tampa vadaviete ir vieta, kur susitinka visų atvykusių sveikatos priežiūros 
tarnybų darbuotojai. GMP vadavietė yra automobilis, kuris neišjungia mėlyno švyturėlio.

Pirmojo GMP ekipažo veiksmai
Asistentas
•	 Automobilį pasistato kuo arčiau įvykio vietos, kiek leidžia saugumas.
•	 Palieka įjungtą švyturėlį ant stogo (tai reiškia, kad automobilis atlieka GMP 

vadavietės funkciją).
•	 Apie atvykimą į įvykio vietą praneša GMP valdymo centrui.

VALDYMAS
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•	 Palaiko ryšį su pagrindiniu ekipažo nariu.
•	 Lieka automobilyje, kol sulaukia nurodymų iš atsakingo GMP darbuotojo.
•	 Palieka automobilio raktelius spynelėje.

Pagrindinis ekipažo narys
•	 Įvertina įvykio vietą.
•	 Paskelbia, kad įvyko masinė nelaimė.
•	 Praneša apie situaciją GMP valdymo centrui.
•	 Parenka vietą GMP automobilių stovėjimo aikštelei.
•	 Nusprendžia, ar reikia medicinos specialistų komandos ir specialios įrangos.
•	 Parenka vietas svarbiausiems punktams: kontrolės punktui, stovėjimo aikštelei, 

nukentėjusiųjų evakuacijos punktui.

Pagrindinis ekipažo narys pradeda organizuoti nukentėjusiųjų evakuacijos punktą. Iš
pradžių, tik įvykus nelaimei, jis tik parenka vietą, kur turėtų rinktis ir laukti vaikštantys
sužeistieji bei likę gyvi nenukentėję žmonės.

GMP tarnybos pareigos nelaimės vietoje
•	 Įkurti vadavietę
•	 Saugoti gyvybę

Išvengti sunkesnių sužalojimų
•	 Palengvinti kančias
•	 Palaikyti ryšį su kitomis skubią pagalbą teikiančiomis tarnybomis
•	 Nuspręsti, į kurias ligonines gabenti nukentėjusiuosius
•	 Mobilizuoti reikalingas papildomas medicinos pagalbos pajėgas
•	 Užtikrinti sveikatos priežiūros personal bendrą darbą įvykio vietoje
•	 Įsteigti nukentėjusiųjų evakuacijos punktą
•	 Įsteigti GMP automobilių stovėjimo ir transportavimo punktus
•	 Nuspręsti, kokie yra gydymo ir evakuacijos prioritetai (rūšiavimas)
•	 Organizuoti sužeistųjų transportavimą
•	 Dokumentuose fiksuoti nukentėjusiųjų judėjimą

Pagrindinis GMP tarnybos tikslas – įvykio vietoje suteikti kuo geresnę pagalbą 
sužeistiesiems ir operatyviai organizuoti ligonių pervežimą į atitinkamas gydymo 
įstaigas. Skubios pagalbos valdymo centras suteikia informaciją, kurios ligoninės gali 
priimti nukentėjusiuosius ir suteikti pagalbą už ligoninės ribų. 

Skiriami trys įstaigos parengties ES lygiai:
1. kasdieninės parengties – įstaigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis 

situacijomis plano parengimas, tvirtinimas, tikslinimas, ES prevencija, įstaigos 
parengimas ekstremalių situacijų atvejams (pastatų atsparumo gaisrui, sprogimui, 
meteorologiniams reiškiniams, rezervinių vandens, šilumos, elektros energijos 
šaltinių); įstaigos personalo apmokymas; resursų rezervo sukaupimas (medikamentų 
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ir medicinos priemonių, asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių), įstaigos 
veiklos ekstremalių situacijų atvejais valdymo tobulinimas, įstaigos pasirengimo 
darbui ekstremalių situacijų atvejais planavimas, teritorinio sveikatos priežiūros 
įstaigų bendrų veiksmų ekstremalių situacijų ir padarinių šalinimo plano 
suderinimas, evakuacijos plano sudarymas. Įstaigos Ekstremalių situacijų valdymo 
grupė dirba veiklos nuostatais ir darbo reglamentu nustatyta tvarka;

2. sustiprintos parengties – apima įstaigos veiklos valdymo bei svarbiausių medicinos 
pagalbos funkcijų sustiprinimą. Skubiai šaukiamas neeilinis įstaigos Ekstremalių 
situacijų valdymo grupės posėdis, pasirengiama ESVP aktyvavimui.

3. visiškos parengties – skelbiama įvykus ekstremaliai situacijai, kai reikia mobilizuoti 
dideles medicinos pagalbos pajėgas, yra daug sužeistųjų, kai medicinos pagalbai 
užtikrinti skubiai reikia didelių išteklių. Aktyvuojamas ESVP ir vykdomos jame 
numatytos priemonės. 

Prie visiškos parengties lygio galima pereiti tiek iš kasdieninės, tiek iš sustiprintos 
parengties.

Informaciją dėl įvykusio ekstremalaus įvykio, GMP valdymo centras (dispečerinė) 
gali gauti iš įvairių šaltinių:

•	 Įvykio liudininkų
•	  Bendrosios pagalbos centro
•	  Kitos skubios pagalbos tarnybos
•	  GMP ekipažo įvykio vietoje
•	  Sveikatos priežiūros institucijų
•	  Vietinės valdžios institucijų

Labai svarbu, kad pirmasis GMP ekipažas iš įvykio vietos perduotų trumpą ir aiškų 
situacijos įvertinimą (METHANE pranešimą) ir praneštų, ar situacija ekstremali.

Patikima laikoma oficialių pareigūnų: policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, 
greitosios medicinos pagalbos, ESVC, savivaldos institucijų, pateikta informacija. 
Informacija, gauta iš kitų asmenų, turi būti patikrinta.

Asmuo, priėmęs informaciją apie ES, privalo:
1. užrašyti ją perdavusio asmens vardą, pavardę, pareigas, darbovietę, kontaktinius 

duomenis, informacijos gavimo laiką.
2. Siekiant išvengti melagingų skambučių, informaciją priėmęs asmuo privalo iš karto 

susisiekti su skambinančiąja institucija plane nurodytais ryšio kanalais ir patikrinti 
informacijos tikrumą.  

3. Skubiai perduoti šią informaciją GMP darbuotojui, atsakingam už ESP aktyvavimą.

Tik įgalioti asmenys gali aktyvuoti GMP ekstremalių situacijų valdymo planą. Plane 
labai aiškiai turi būti nurodyta, kas gali aktyvuoti planą. 

Informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją turi būti perduodama 
pacientus priimančioms ligoninėms labai aiškia forma, nurodant, kad skelbiama 

VALDYMAS



32

GMP METODIKA

sustiprinta ar visiška parengtis (pvz. susidarė ekstremali situacija, aktyvuokite ESVP). 
Taip pat, kiek tai įmanoma, reikalinga pranešti apie numatomą pacientų tipą, skaičių, 
sužalojimus. Pvz. „Čia ......GMP, gresia ekstremali situacija“ arba „Čia ........GMP, 
susidarė ekstremali situacija, aktyvuokite ESVP“. Pranešimą reikėtų pakartoti du 
kartus. Informacija turėtų būti perduodama specialiai ekstremaliosioms situacijoms 
skirtais ryšio kanalais.

Kriterijai, kuomet reikia ligoninei perduoti pranešimus „Ekstremaliosios situacijos 
parengtis“ ar  „Ekstremali situacija paskelbta - aktyvuokite Ekstremalių situacijų planą“ 
turi būti suderinti su konkrečia ligonine.

Aktyvavus įstaigos ekstremalių situacijų planą susirenka įstaigos ekstremalių situacijų 
valdymo grupė, informuojamas ir iškviečiamas numatytas personalas, sukuriama numatyta 
komunikavimo sistema, pagal poreikį informuojamos gretimų savivaldybių GMP.

Ekstremalių situacijų valdymo grupė
GMP ESVG – įstaigos vadovo įsakymu iš anksto patvirtinta struktūra, koordinuojanti 

įstaigos atsaką aktyvavus ESVP.
GMP ESVG veiklą reglamentuoja įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti GMP 

ESVG įstatai, darbo reglamentas (turi būti nurodyta, kaip bus organizuojama GMP 
ESVG veikla įstaigos kasdieninės, sustiprintos ir visiškos parengties sąlygomis), 
narių pareiginiai nuostatai (funkcijos ir atsakomybė gali būti numatyta pareigybių 
aprašymuose).

Rekomenduojama GMP ESVG sudėtis:
1. Valdymo koordinatorius - įstaigos vadovas (administratorius, valdymo tarnybos atstovas);
2. Ekstremalių situacijų planavimo komiteto koordinatorius;
3. Medicinos pagalbos koordinatorius - patyręs ir/arba vadovaujančias pareigas 

užimantis gydytojas;
4. GMP valdymo centro koordinatorius;
5. Vyresnysis administracijos atstovas;
6. Informacijos arba statistikos skyriaus darbuotojas

GMP ESVG turi susirinkti ir dirbti GMP Ekstremaliųjų situacijų valdymo centre, 
kuris turėtų turėti keletą telefonų linijų, elektroninio pašto prieigą, faksą, TV prieigą 
ir radijo ryšį su ligoninėmis. Siekiant suvaldyti informacijos srautą, centre turi dirbti 
registratoriai ir turi būti pastatytos baltos rašymo lentos. Atitinkamose veiksmų kortelėse 
yra nurodytos konkrečios darbuotojų pareigas ir funkcijos.

GMP valdymo centro veiksmai
Aktyvavus ESP, jo įgyvendinimas perduodamas vykdyti iš GMP Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo centro, kuriame renkasi dirbti GMP ESVG.
GMP valdymo centras turi išlaikyti reikiamus resursus kasdienei veiklai užtikrinti, 

esant reikalui prašoma pagalbos iš gretimų savivaldybių.



33

GMP valdymo centro veiksmai esant sustiprintai parengčiai (gresia ekstremali situacija)
Gavus informaciją, kad gresia ekstremali situacija, į įvykio vietą siunčiama  GMP 

ekipažai (konkretų ekipažų skaičių nusistato konkreti GMP).
Pirmasis ekipažas įvykio vietoje instruktuojamas pranešti situacijos įvertinimą pagal 

METHANE formatą:

M (Major incident) Ekstremali situacija „Parengtis“ arba „Paskelbta“
E (Exact location) Tiksli įvykio vieta Koordinatės
T (Type of incident) Įvykio pobūdis Geležinkelio, cheminė ar eismo
H (Hazards) Pavojai Esami ir galimi
A (Access) Privažiavimas Privažiavimo kryptis
N (Number of casualties) Nukentėjusiųjų skaičius Sužalojimų sunkumas, pobūdis
E (Emergency services) Skubios pagalbos tarnybos Esamos ir reikalingos
•	 Informuojamos kitos skubios pagalbos tarnybos ar bendrosios pagalbos centras, 

jeigu informacija buvo gauta ne iš jų. 
•	 Informuojamos ligoninės, į kurias gali būti gabenami pacientai.
•	 Aktyvuojami mobilūs GMP valdymo, įrangos vienetai (jeigu tokie yra).
•	 Informuojami GMP ESVG nariai.

GMP valdymo centro veiksmai esant visiškai parengčiai (susidarė ekstremali situacija)
•	 Stabdomos visos įprastinės dokumentų (tame tarpe ir elektroninių) naikinimo 

procedūros.
•	 Pradedami registruoti visi atliekami veiksmai. Tam tikslui reikėtų paskirti atskirą 

darbuotoją.
•	 Jeigu reikalinga, pereinama į atskirą ekstremalioms situacijoms skirtą 

komunikacijos kanalą.
•	 Iškviečiamas papildomas personalas
•	 Informuojamos gretimų savivaldybių GMPS.
•	 Incidento GMP vadovo prašymu, informuojamos mobilios medicininės 

komandos iš ne pacientus priimančių ligoninių.
•	 Informuojamas Nacionalinis kraujo centras.
•	 Palaikomas ryšys su incidento GMP vadovu, priimančiomis ligoninėmis, 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centru, kitomis reikiamomis 
tarnybomis, pastoviai teikiama patikslinta informacija.

•	 Organizuojamas personalo darbo ir poilsio ciklas.

GMP vadovas
GMP vadovas atsakingas už GMP išteklius įvykio vietoje, jis neturi tiesiogiai dalyvauti 

teikiant pagalbą pacientams ir yra atpažįstamas iš skirtingos spalvos apsiausto, kuris turi 
būti aiškiai pažymėtas. GMP vadovas gali nevaržomai judėti po visą nelaimės vietą, tačiau 
paprastai jis lieka netoli vadavietės automobilio kartu su kitais sidabriniais vadovais, kad 
galėtų palaikyti su jais reguliarius ryšius. 
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GMP vadovo pareigos yra tokios:
•	 palaikyti ryšį su medicinos specialistų komandos vadovu, policijos vadovu ir 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu;
•	 svarbiausias užduotis perduoti kitiems GMP pareigūnams;
•	 užtikrinti pakankamą bendradarbiavimą su kitais sveikatos priežiūros tarnybų 

darbuotojais; 
•	 įvertinti įvykio vietą;
•	 nuspręsti, iš kur bus kviečiamos mobiliosios medicinos pagalbos komandos;
•	 kartu su medicinos specialistų komandos vadovu nuspręsti, kurios ligoninės 

turės priimti nukentėjusiuosius;
•	 užtikrinti, kad vyktų efektyvus pirminis rūšiavimas;
•	 prižiūrėti GMP personalo teikiamą pagalbą;
•	 organizuoti nukentėjusiesiems pervežti tinkamą transportą;
•	 kartu su policija patvirtinti privažiavimo ir išvažiavimo iš įvykio vietos kelius;
•	 nuspręsti, ar reikalinga savanorių organizacijų pagalba GMP funkcijoms atlikti ir 

prižiūrėti jų personalo atliekamą darbą;
•	 organizuoti įrangos papildymą;
•	 kartu su policija rengti susitikimus su žiniasklaida.

GMP pareigūnas, atsakingas už saugą
Šis pareigūnas atsiskaito GMP vadovui už visų įvykio vietoje esančių sveikatos 

priežiūros darbuotojų sveikatą ir saugumą. Žemiau išvardytos jo pareigos.
•	 Patikrinti, ar visi sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojai dėvi tinkamus 

apsauginius drabužius.
•	 Sekti, kada personalas pavargsta ar patiria stresą, patarti, kada darbuotojus reikia keisti.
•	 Nustatyti gresiančius pavojus ir imtis saugos priemonių.
•	 Palaikyti ryšį su kitomis skubios pagalbos tarnybomis saugos klausimais.
•	 Konsultuotis dėl tinkamų procedūrų pacientų, personalo, automobilių ar įrangos 

kontaminacijos (užterštumo) atveju.

Pareigūnas, atsakingas už bendradarbiavimą įvykio vietoje
Šis pareigūnas užtikrina ir koordinuoja bendradarbiavimą įvykio vietoje tarp GMP parei-

gūnų ir medicinos personalo, tarp GMP tarnybos ir kitų skubią pagalbą teikiančių tarnybų.
Jis dirba GMP vadovo būstinėje. Toliau išvardytos jo pareigos.
•	 Užtikrinti ryšį tarp įvykio vietos ir GMP valdymo centro.
•	 Užtikrinti ryšį tarp GMP vadavietės automobilio ir kitų skubios pagalbos tarnybų 

vadovų automobilių.
•	 Užtikrinti ryšį tarp įvykio vietos ir pacientus priimančių ligoninių.
•	 Kontroliuoti GMP automobilių judėjimą nelaimės vietoje.
•	 Nuspręsti, kuris bendravimo būdas tinkamiausias konkrečiam pranešimui 

perduoti: radijas, fiksuotojo ryšio telefonas, mobilusis telefonas ar faksas.
•	 Registruoti visus sveikatos priežiūros tarnybų personalui įvykio vietoje perduotus 

pranešimus.
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Nelaimės epicentro GMP vadovas
Šis pareigūnas atsiskaito GMP vadovui už GMP išteklių valdymą. Jis dirba nelaimės 

epicentro kontrolės punkte ir yra GMP vado ausys ir akys bronzinėje nelaimės zonoje. 
Žemiau išvardytos jo pareigos:

•	 Paskirstyti išteklius taip, kad vyktų rūšiavimas ir pacientai būtų perkeliami į 
nukentėjusiųjų evakuacijos punktą.

•	 Nuspręsti (kartu su policija), kur bus GMP automobilių stovėjimo aikštelė.
•	 Paskirti transportavimo punkto vietą (kartu su pareigūnu, atsakingu už 

nukentėjusiųjų evakuacijos punktą).

Pareigūnas, atsakingas už nukentėjusiųjų evakuacijos punktą
Kartu su GMP vadovu (ir medicinos specialistų komandos vadovu, jei jis yra) šis 

pareigūnas nusprendžia, kur bus įkurtas nukentėjusiųjų evakuacijos punktas. Nustatant 
šio punkto vietą, reikia atsižvelgti į žemiau išvardytus veiksnius:

•	 Nukentėjusiųjų evakuacijos punktas turi būti įrengtas saugiu atstumu nuo bet 
kokio pavojaus.

•	 Pacientus iš įvykio vietos į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą perkelti turi būti 
nesudėtinga.

•	 Jei yra galimybė, reikėtų išnaudoti natūralias priedangas ar pastatus.
•	 Turi būti patogus privažiavimas automobiliams, į kuriuos bus įkeliami pacientai.

Pirmasis prioritetas, kuriant nukentėjusiųjų evakuacijos punktą – kuo greičiau 
pradėti pacientų gydymą. Tai reiškia, kad reikia parinkti žemės plotą ir atidaryti dėžes ar 
kuprines su gydymo priemonėmis. Gydymą reikia pradėti nelaukiant, kol bus pastatytos 
palapinės ar kitokia laikina pastogė.

Už nukentėjusiųjų evakuacijos punktą atsakingas pareigūnas turi vykdyti ir kitokias 
funkcijas:

•	 Organizuoti ir stebėti, kaip vyksta į evakuacijos punktą pristatytų nukentėjusiųjų 
rūšiavimas.

•	 Registruoti nelaimės vietoje vykstantį pacientų judėjimą.
•	 Kartu su gydytoju, kuris atsakingas už nukentėjusiųjų evakuacijos punktą, 

prižiūrėti punkte dirbantį medicinos personalą ir duoti jam nurodymus.
•	 Užtikrinti, kad nukentėjusiųjų evakuacijos punkte būtų pakankamai įrangos.
•	 Palaikyti ryšį su pareigūnu, atsakingu už transportavimo punktą (aptarti 

transportavimo poreikį ir evakuacijos prioritetus).
•	 Nuolat informuoti GMP vadovą apie nukentėjusiųjų skaičių, jų būklę ir judėjimą.
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Pareigūnas, atsakingas už transportavimo punktą
Šis pareigūnas dirba transportavimo punkte. Toliau išvardytos jo pareigos.
•	 Palaikyti ryšį su policija ir užtikrinti, kad GMP automobiliai važiuotų tinkamu 

maršrutu.

GMP automobilių maršrutai

•	 Užtikrinti, kad nukentėjusieji būtų išvežami pagal nustatytus prioritetus.
•	 Palaikyti ryšį su pareigūnu, atsakingu už GMP automobilių stovėjimo aikštelę, 

ir užtikrinti nuolatinį automobilių srautą į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą.
•	 Nuspręsti (kartu su GMP vadovu ir medicinos specialistų komandos vadovu), 

kokia transportavimo forma būtų tinkamiausia (į įvykio vietą siųsti viešąjį 
transportą, lėktuvą, sraigtasparnį ar valtį).

•	 Organizuoti visos GMP ir medicininės įrangos surinkimą bei grąžinimą atgal 
kuo arčiau įvykio vietos.

Pareigūnas, atsakingas už GMP automobilių stovėjimo aikštelę
Šis pareigūnas dirba GMP automobilių stovėjimo aikštelėje. Žemiau išvardytos jo 

pareigos:
•	 Užtikrinti, kad būtų kuo geriau panaudoti automobilių ištekliai.
•	 Registruoti į įvykio vietą atvykstantį personalą ir automobilius.
•	 Registracijos sąraše įrašyti, kokia yra GMP automobiliais atvykusio personalo 

kvalifikacija.
•	 Aptarus su GMP vadovu ir medicinos specialistų komandos vadovu, nusiųsti 
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GMP automobilio personalą į vietą, kur jis reikalingas.
•	 Apsvarstyti galimybę GMP automobilių vairuotojais įdarbinti pagalbinius 

darbuotojus, tokiu būdu kvalifikuotą GMP personalą nusiunčiant gydyti 
pacientų (dėl tos pačios priežasties kai kuriomis situacijomis GMP automobilius 
vairuoti gali policijos pareigūnai, ugniagesiai ar savanoriai).

Už pirminį rūšiavimą atsakingi pareigūnai
Šie pareigūnai prižiūri, kaip vyksta rūšiavimas pirmojo kontakto su nukentėjusiaisiais
metu. Atlikę rūšiavimą, jie turi atitinkamai pažymėti pacientą.

Už įrangą atsakingas pareigūnas
Šis pareigūnas prižiūri ir paskirsto papildomai į įvykio vietą atvežtą įrangą. 

Rekomenduojama vienu metu įrangą imti tik iš vieno automobilio, kadangi po to 
ištuštintą automobilį galima siųsti atgal naujai papildyti. Kai į nelaimės vietą atvyksta 
daug mobiliųjų medicinos pagalbos komandų su specializuota įranga, pareigūnui padėti 
gali būti paskirtas gydytojas ar slaugytojas.

4.3 IŠ ASPĮ ATVYKUSIO MEDICINOS PERSONALO HIERARCHIJA IR 
FUNKCIJOS

Medicinos specialistų komandos funkcijos
Medicinos pagalbą teikiančioms tarnyboms priklausantys vadovaujantieji pareigūnai 

išvardyti paveiksle. Jie papildo GMP tarnybai priskiriamus postus. Į įvairius postus 
paskirtų asmenų funkcijos bus aprašytos žemiau.

Medicinos pagalbą teikiančių tarnybų vadovavimo struktūra
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Medicinos specialistų komandos vadovas
Medicinos specialistų komandos vadovas atsakingas už gydytojus ir slaugytojus, 

dirbančius įvykio vietoje, tačiau pacientų negydo, kadangi dėl to negalėtų tinkamai 
vadovauti. Medicinos specialistų komandos vadovas atpažįstamas iš aiškiai pažymėto 
apsiausto. Vadovas gali laisvai judėti po visą nelaimės vietą, tačiau geriausia, jei jis dirba 
greta GMP vadovo ir kitų sidabrinės komandos pareigūnų. 

Medicinos specialistų komandos vadovo pareigos yra tokios:
•	 palaikyti ryšį su GMP vadovu, policijos vadovu ir priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos vadovu;
•	 svarbiausias užduotis perduoti kitiems medicinos ir slaugos personalo atstovams;
•	 užtikrinti nuolatinį informacijos perdavimą pacientus priimančioms ligoninėms 

tiesiogiai arba per GMP valdymo centrą;
•	 medicininiu požiūriu įvertinti įvykio vietą;
•	 nustatyti, kokios reikia specializuotos medicininės įrangos, ir susisiekti su GMP 

vadovu, kad ji būtų gauta;
•	 nustatyti, kiek reikia medicinos ir slaugos personalo įvykio vietoje;
•	 kartu su GMP vadovu nuspręsti, kurios ligoninės turi priimti nukentėjusiuosius;
•	 užtikrinti, kad vyktų efektyvus antrinis rūšiavimas;
•	 prižiūrėti, kaip vyksta gydymas;
•	 kartu su GMP vadovu ir policija rengti susitikimus su žiniasklaida.

Medicinos specialistų komandos vadovas duoda užduotis visiems į įvykio vietą 
atvykstantiems gydytojams ir slaugytojams. Medicinos specialistų komandos vadovas 
turi įsitikinti, kad gydytojai ir slaugytojai supranta ir naudoja teisingus bendradarbiavimo 
metodus. Atlikęs konkrečias užduotis, personalas apie tai turi pranešti medicinos specialistų 
komandos vadovui arba jo paskirtam atstovui. Jei tai nebus padaryta, kitų skubios pagalbos 
tarnybų personalas nusiųs gydytojus ir slaugytojus ten, kur, jų manymu, bus reikalinga. Dėl to 
greitai sutrinka medicinos pagalbos valdymas ir neužtikrinamos veiksmingos paslaugos. Nors 
medicinos specialistų komandos vadovo pareiga užtikrinti medicinos personalo saugumą, ją 
galima perduoti GMP pareigūnui, atsakingam už saugą. Būtų geriausia, kad pradinis įvykio 
vietos vertinimas būtų atliekamas kartu su GMP vadovu. Kartu galima nuspręsti, kiek ir 
kokių medicininių išteklių reikės. Medicinos specialistų komandos vadovas turi užtikrinti, 
kad rūšiavimas vyktų greitai ir tiksliai. Dalį gydytojų ir slaugytojų jis gali nusiųsti padėti GMP 
personalui, vykdančiam pirminį rūšiavimą. Medicinos specialistų komandos vadovas turi 
užtikrinti, kad nukentėjusiųjų evakuacijos punkte vyktų ir reguliariai būtų kartojamas efektyvus 
antrinis rūšiavimas. Sutelkdamas reikalingų įgūdžių turintį personalą, medicinos specialistų 
komandos vadovas prižiūri, kad visiems nukentėjusiesiems būtų suteikta kuo geresnė pagalba.

Medicinos specialistų komandos vadovo pareigas atliekančio asmens kvalifikacija 
nėra tokia svarbi, palyginti su tuo, kad jis būtų baigęs atitinkamus mokymus ir dalyvavęs 
pratybose. Galima diskutuoti, ar skubios pagalbos gydytojo vieta ligoninėje ir į jo vietą 
reikia rasti tinkamą alternatyvą – motyvuotą ir reikalingų įgūdžių turintį specialistą. 
Pavyzdžiui, tai galėtų būti kitos ligoninės gydytojas, kurio nereikės teikiant skubią 
pagalbą, arba bendrosios praktikos gydytojas.
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Nelaimės epicentro medicinos specialistų komandos vadovas
Šis gydytojas yra medicinos specialistų komandos vadovo ausys ir akys bronzinėje 

zonoje. Gydyti pacientų jis neturėtų. Pagrindinė šio vadovo užduotis yra prižiūrėti 
ligoninės komandas ir atskirus skubios pagalbos gydytojus, kurie atvyksta į įvykio vietą 
arba iš nukentėjusiųjų evakuacijos punkto perkeliami į pačią nelaimės vietą. Paramediko 
prašymą, kad įstrigusį pacientą apžiūrėtų gydytojas ar medicinos specialistų komanda, 
reikia perduoti per nelaimės epicentro GMP vadovą nelaimės epicentro medicinos 
specialistų komandos vadovui. Vadinasi, nelaimės epicentro medicinos specialistų 
komandos vadovas turi glaudžiai bendradarbiauti su nelaimės epicentro GMP vadovu.

Už antrinį rūšiavimą atsakingas pareigūnas
Šis gydytojas dirba nukentėjusiųjų evakuacijos punkte, vadovaujamas už 

nukentėjusiųjų evakuaciją atsakingo pareigūno, ir prižiūri, kaip vyksta rūšiavimas. Jis 
gali prižiūrėti, kaip gydomi pacientai evakuacijos punkte, ir užtikrinti, kad po gydymo 
evakuacijos laukiantys pacientai bus perrūšiuoti. Būtina palaikyti ryšį su pareigūnu, 
atsakingu už GMP automobilius, kuriais bus transportuojami nukentėjusieji.

Medicinos ir slaugos personalas įvykio vietoje
Mobiliosios medicinos pagalbos komandos kviečiamos į įvykio vietą, kad padėtų 

GMP tarnybai. Už transportavimą į nelaimės vietą atsakinga GMP tarnyba, kuri turi 
gauti pažymėtą GMP automobilį. Jei GMP automobilio gauti neįmanoma, pagalbos 
prašoma iš policijos.Šių komandų gydytojai ir slaugytojai yra nedidelė, bet kvalifikuota 
sveikatos priežiūros tarnybų teikiamos pagalbos dalis. Labai svarbu efektyviai išnaudoti jų 
įgūdžius ir pasistengti, kad mobiliosios komandos nariai ne dubliuotų, bet papildytų GMP 
personalo funkcijas. Į nelaimės vietą pacientų gydyti atvykę gydytojai ir slaugytojai turi būti 
tinkamai pasirengę (tiek asmeniškai, tiek medicinine prasme), turėti reikiamų klinikinių 
įgūdžių ir patirties, kad galėtų atlikti savo funkcijas. Jei jie atitinka išvardytus kriterijus ir 
turi papildomų įgūdžių, gali dar labiau padėti nukentėjusiesiems. Jei atvykę mobiliosios 
komandos nariai yra netinkamai pasirengę, neturi pakankamai įgūdžių arba nesilaiko 
disciplinos, tuomet jie kelia grėsmę ir nukentėjusiųjų gerovei, ir kitiems gelbėtojams. Nors 
reikalaujama, kad visos ligoninės turėtų mobiliąsias medicinos pagalbos komandas, nėra 
jokių oficialių nuorodų, kokia turėtų būti sudėtis ir kokią įrangą komandos privalo turėti, 
todėl pasirengimo, įrangos ir mokymo standartai yra labai įvairūs.

Daugumos ligoninių mobiliojoje medicinos pagalbos komandoje yra du gydytojai 
ir du slaugytojai. Turėti chirurginių įgūdžių komandai nebūtina, kadangi įvykio vietoje 
chirurginių

operacijų prireikia retai. Daug reikalingesni yra sugebėjimai vertinti paciento būklę 
ir gaivinti, todėl dažniausiai į komandą įtraukiami kvalifikuoti skubios pagalbos skyriaus 
gydytojai ir slaugytojai.

Chirurgą į nelaimės vietą kviesti reikėtų tik ypatingais atvejais (pvz., kai tam, kad 
pacientą būtų galima išlaisvinti, reikia atlikti amputaciją arba egzartikuliaciją) ir tai turėtų 
būti daroma tik medicinos specialistų komandos vadovo prašymu. Pacientus priimančioje 
ligoninėje reikia sudaryti komandą, susidedančią iš vieno kvalifikuoto chirurgo, tokio 
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paties lygio anesteziologo, operacinės slaugytojo ir anestezijos slaugytojo, ir į nelaimės 
vietą pasiųsti GMP automobiliu. Komandos darbą prižiūri nelaimės epicentro GMP 
vadovas (arba nelaimės epicentro medicinos specialistų komandos vadovas, jei yra), ir į 
ligoninę ji grįžta kartu su pacientu.

Mobilioji medicinos pagalbos komanda gali būti suskirstyta ir gauti kelias užduotis 
arba dirbti kartu gydymo zonoje. Jei komanda nusiunčiama į pačią nelaimės vietą, jai 
tiesiogiai vadovauja nelaimės epicentro medicinos specialistų komandos vadovas. Jei 
komanda dirba nukentėjusiųjų evakuacijos punkte, ją kontroliuoja už punktą atsakingas 
pareigūnas. Kadangi visos nelaimės yra skirtingos, skiriasi ir komandai skiriamos 
užduotys bei prioritetai. Dažniausiai mobiliajai medicinos pagalbos komandai tenkančios 
užduotys išvardytos žemiau:

•	 Pirminis rūšiavimas nelaimės vietoje
•	  Gyvų nukentėjusiųjų gydymas įvykio vietoje
•	  Antrinis rūšiavimas nukentėjusiųjų evakuacijos punkte
•	  Nukentėjusiųjų gydymas evakuacijos punkte
•	  Rūšiavimas prieš pervežimą
•	  Kitų skubios pagalbos tarnybų nukentėjusiųjų darbuotojų gydymas
•	  Pagalba mobiliajai chirurginę pagalbą teikiančiai komandai, jei ji yra
•	  Pagalba GMP tarnybai, gydant įvykio vietoje nesunkiai sužeistus  

nukentėjusiuosius
•	  Mirties nustatymas ir mirusiųjų žymėjimas įvykio vietoje

Iš daugumos ligoninių mobiliosios medicinos pagalbos komandos kviečiamos labai 
retai, todėl įvykus nelaimei labai padeda veiksmų kortelė. Joje nurodyta, kas sudaro 
komandą, ką reikia nedelsiant pasirengti ir kokia įranga reikalinga bei kur ją galima 
rasti, kaip komanda turėtų pasiekti įvykio vietą ir kokie turėtų būti pirmieji veiksmai. 
Mobiliosios medicinos pagalbos komandos veiksmai pateikti žemiau:

Skubūs veiksmai
7. Jei darbuotojas paskirtas į mobiliąją medicinos pagalbos komandą, jis nedelsdamas 

turi prisistatyti į skubios pagalbos skyrių.
8. Iš sandėlio reikia surinkti medicininę įrangą ir aprangą, reikalingus masinės nelaimės 

atveju. Slaugytojas paima griežtos apskaitos vaistus ir už juos pasirašo.
9. Kai atvyksta GMP automobilis paimti komandos vežti į įvykio vietą, kartu reikia 

sudėti visą masinės nelaimės atveju reikalingą medicininę įrangą, išskyrus tas 
priemones, kurias naudoja chirurginę pagalbą teikianti mobilioji komanda.

10. Įsitikinusi, kad masinės nelaimės medicinos specialistų komandos vadovas nedavė 
atskirų nurodymų dėl įrangos, mobilioji medicinos pagalbos komanda GMP 
automobiliu išvyksta į nelaimės vietą.

11. Atvykusi į nelaimės vietą, mobiliosios medicinos pagalbos komanda prisistato 
medicinos specialistų komandos vadovui GMP kontrolės punkte (jį paprastai rodo 
žalia nemirksinti šviesa) ir laukia iš jo nurodymų.

12. Vadovaujama medicinos specialistų komandos vadovo, įvykio vietoje rūšiuoja 
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nukentėjusiuosius, remdamasi žemiau išvardytais prioritetais.
•	 1 prioritetas – nukentėjusieji, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba gyvybei 

išsaugoti.
•	 2 prioritetas – nukentėjusieji, kuriems reikalinga operacija arba kitokia procedūra 

per pirmąsias 6 valandas.
•	 3 prioritetas – lengvesnių sužalojimų patyrę nukentėjusieji, kuriems nereikia 

skubios pagalbos.
Medicinos pagalbos vadovo sprendimu gali būti išskiriama dar viena kategorija:
•	 4 prioritetas – nukentėjusieji, kurie dėl patirtų sunkių sužalojimų esamomis 

aplinkybėmis išgyventi negali.
13. Vadovaujant medicinos specialistų komandos vadovui, gydomi nukentėjusieji, 

kuriems reikia pagalbos.

Iš ligoninės atvykusi mobilioji medicinos pagalbos komanda dažniausiai neturi 
galimybių pasilikti įvykio vietoje. Transporto, bendradarbiavimo, maisto ir vandens, 
pastogės ir kitų personalo poreikių klausimais komanda yra priklausoma nuo sveikatos 
priežiūros tarnybų struktūros. Jei nelaimė neužtrunka ilgiau, didelių problemų iškilti 
neturėtų, tačiau stichinės nelaimės atveju, kai reikalinga ilgalaikė pagalba, komandai 
reikia poilsio ir ji turi keistis, kad nenukentėtų klinikinio darbo efektyvumas. 

Skubios pagalbos gydytojai
Dauguma gydytojų, priklausančių skubios pagalbos sistemai, atvyksta su savo 

asmeniniais daiktais ir medicinine įranga. Šie gydytojai turi puikių teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių, išmano vietos ypatybes, todėl jie gali imtis su vadovavimu susijusių 
užduočių arba imtis pacientų vertinimo bei gydymo. Jungtinėje Karalystėje skubios 
pagalbos gydytojai yra savanoriai, tačiau daugelyje kitų

Europos šalių yra gydytojų, kurie nuolat teikia ikistacionarinę pagalbą.

Mobiliųjų medicinos pagalbos komandų vadovai
Kiekvienos mobiliosios medicinos pagalbos komandos vadovas yra atsakingas už savo 

komandos saugumą nuo išvykimo iš ligoninės iki to momento, kai visi komandos nariai 
baigia darbą ir atgauna emocinę pusiausvyrą. Užduotis komandai priima komandos 
vadovas ir jas paskirsto komandos nariams.

Kiti sveikatos priežiūros darbuotojai
Atsitiktinai nelaimės vietoje atsidūrę sveikatos priežiūros darbuotojai
Įvykio vietoje dažnai būna sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie atsiduria tarp 

nukentėjusiųjų arba atsitiktinai važiuoja pro šalį įvykus nelaimei. Dažniausiai jie gali 
suteikti tik pirmąją medicinos pagalbą, kadangi neturi įrangos. Be to, neturėdami tinkamų 
asmeninių saugos priemonių, jie rizikuoja savo sveikata, todėl atvykęs GMP personalas 
turi kuo greičiau iš jų perimti darbą. Su sveikatos priežiūros darbuotojais, nukentėjusiais 
įvykio metu, reikėtų elgtis kaip su visais kitais, o įvykio vietoje atsitiktinai atsidūrusiems 
darbuotojams reikėtų skirti užduotis atokiau nuo nelaimės centro keliamų pavojų. 

VALDYMAS
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4.4. VADOVAVIMAS IR KONTROLĖ
Tikslas

Susidūrus su chaosu ekstremalaus įvykio vietoje, svarbu kuo greičiau ten įvesti tvarką. 
Tam reikia efektyvaus vadovavimo ir kontrolės.

Vadovavimas
Vadovavimas – tai įgaliojimų perdavimas vertikalia kryptimi kiekvienoje skubią 

pagalbą teikiančioje tarnyboje. Kiekviena tarnyba turi savo vadovą. Įvykio vietoje 
kiekviena tarnyba turi savo vadovą, kurį galima atpažinti iš specialaus apsiausto, su ant 
priekio ir nugaros užrašytomis pareigomis, pvz., „GMP vadovas“. Kiekviena tarnyba 
gali paskirti nelaimės epicentro vadovus, kurie yra pagrindinio vadovo ausys ir akys. Jei 
nelaimė įvyko didelį plotą užimančioje vietovėje arba yra labai daug veiklos, tarnyboje 
galima išrinkti daugiau negu vieną nelaimės epicentro vadovą. Kiekvienos tarnybos 
pirmasis automobilis, atvykęs į nelaimės vietą, atlieka vadavietės funkciją. Šio automobilio 
švyturėliai turi likti įjungti, kad būtų aiški jo funkcija. Kiti automobiliai švyturėlius 
privalo išjungti. Kaip rodo patirtis, to nepadarius, naujai atvykęs personalas sutrinka ir 
nežino, kam prisistatyti. Kiekviena tarnyba pasirūpina, kad turėtų automobilį, kuriame 
laikomos papildomos ryšio priemonės. Taip pat automobiliuose būna galimybė rengti 
aptarimus, paruošti užkandžių arba įrengti cheminį tualetą. Jei automobiliui tenka išteklių 
papildymo ir vadavietės funkcija, gali kilti problemų dėl dislokacijos įvykio vietoje. Kai 
kuriose sistemose kelios tarnybos turi vieną automobilį, atliekantį vadavietės funkciją. 
Vadovai dažniausiai įsikuria pačiame automobilyje arba netoliese, kad būtų galima su jais 
reguliariai palaikyti ryšį. GMP vadavietės automobilį rodo įjungtas mėlynas švyturėlis.

Kontrolė
Kontrolė – tai įgaliojimų perdavimas horizontalia kryptimi tarp skubią pagalbą 

teikiančių tarnybų. Ekstremaliosios situacijos atveju yra tik vienas asmuo, kuris viską 
kontroliuoja.

Įvykio vietoje viena tarnyba būna už viską atsakinga ir kontroliuoja padėtį. Ši 
tarnyba palengvina kitų tarnybų darbą ir užtikrina glaudų bendradarbiavimą. Jungtinėje 
Karalystėje nelaimės atveju viską kontroliuoja policija. Kai kuriose Europos šalyse, 
pavyzdžiui, Švedijoje, kontrolė atitenka priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Gaisro, 
cheminio ar kitokio pavojaus atveju priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ima kontroliuoti 
teritoriją aplink nelaimės vietą, tačiau viskam vadovauja policija. Australijos patirtis 
lėmė, kad visa atsakomybė atitektų tai tarnybai, kuri atitinka nelaimės pobūdį. Įprastai 
žmogaus sukeltos masinės nelaimės atveju atsakinga yra policija, tačiau potvynio metu – 
valstybinės skubios pagalbos tarnybos. Dėl miškų gaisrų atsakomybė tenka priešgaisrinei 
gelbėjimo tarnybai. Lietuvoje kontrolę paprastai vykdo policija.

Užkardos
Užkardų funkcija yra kontroliuoti automobilių ir personalo judėjimą iš įvykio vietos 

ir į ją.
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Užkardos

Išorinė užkarda
Išorinė užkarda juosia visą nelaimės vietą ir paprastai apima teritoriją kelių šimtų 

metrų spinduliu.
Išorinę užkardą gali sudaryti policijos automobiliai arba pareigūnai, užtveriantys 

gatves, eismo kūgiai, juostos arba nešiojamosios metalinės tvorelės. Svarbu, kad ši 
išorinė užkarda būtų pakankamai toli nuo bet kokio pavojaus (pvz., sprogstamųjų 
medžiagų), kadangi visuomenės ir žiniasklaidos atstovai susirenka stebėti masinės 
nelaimės. Įeinančius ir išeinančius pro išorinę užkardą žmones būtina griežtai 
kontroliuoti. Žymėtais automobiliais atvykstantys GMP darbuotojai pro išorinę 
užkardą įleidžiami laisvai. Atskirai atvažiuojantys darbuotojai turi įrodyti savo 
tapatybę.

Vidinė užkarda
Vidinė užkarda ne visuomet būna aiškiai pažymėta, nebent yra specifinis 

pavojus arba nelaimės vietoje įvykdytas nusikaltimas. Paprastai vidinė užkarda 
atskiriama juostomis, tačiau kai kuriomis aplinkybėmis – brezentu, kad būtų galima 
kontroliuoti srautus. Jei pavojus dar nepraėjo, personalas, kertantis vidinę užkardą, 
turi būti griežtai kontroliuojamas. Įeinantiems asmenims pritvirtinamos kortelės 
ir tiksliai suskaičiuojama, kiek personalo pateko į pavojingą aplinką (tam atvejui, 
jei pavojus išplistų ir prireiktų evakuacijos). Judėjimo pro vidinę užkardą kontrolė 
atitenka policijai arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (priklauso nuo pavojaus 
pobūdžio).
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Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vidinę užkardą kontroliuoja tuomet, jei kyla gaisras 
arba cheminis pavojus. Jei įvykdomas teroristinis aktas arba ginkluotas nusikaltimas, 
vidinę užkardą kontroliuoja policija.

Vadovavimo pakopos
Ekstremalaus įvykio metu skiriama bronzinė, sidabrinė ir auksinė vadovavimo 

pakopos (pav). Ši sistema pritaikoma ir civiliams, ir karinėms pajėgoms nacionaliniu 
mastu. Kai kurios institucijos vartoja kiek kitokius terminus, tačiau tai sukelia tik dar 
didesnę sumaištį, ypač jei civiliai ir kareiviai turi dirbti kartu. Aiškumo dėlei šiame tekste 
bus naudojama vien bronzinės, sidabrinės ir auksinės pakopų sistema. 

Išorinė užkarda žymi teritoriją, už kurią atsakingi nelaimės šalinimo vadovai. Tai 
yra sidabrinė teritorija. Bronzinė teritorija yra vidinės užkardos viduje, ir už ją atsako 
nelaimės epicentro vadovai. 

Auksinė teritorija yra zona už įvykio vietos, kuriai vadovauja vyresnieji pareigūnai, 
priimantys sprendimus dėl išteklių, reikalingų pagalbai įvykio vietoje. Auksinė teritorija 
gali būti rajono, apskrities arba valstybės mastu.

Šalia sustatyti automobiliai, kuriuose yra visų tarnybų vadavietės, sudaro Jungtinį 
skubios pagalbos tarnybų valdymo centrą, arba sidabrinę vadavietę. Sidabrinėje 
teritorijoje gali būti neribotas skaičius bronzinių sektorių. Kiekvienas sektorius atlieka 
tam tikrą funkciją ir jam gali reikėti atskiro nelaimės epicentro vadovo. Paprastai žmogaus 
sukeltos nelaimės atveju (įvykus traukinių avarijai arba teroristams susprogdinus bombą) 
būna tik viena sidabrinė teritorija. Jei didesniu mastu sutrikdoma viešoji tvarka arba 
įvyksta stichinė nelaimė (pvz., žemės drebėjimas, suardęs pagrindinę infrastruktūrą), gali 
būti laikoma, kad įvyko dvi ar daugiau masinių nelaimių, kurių kiekviena vertinama kaip 
sidabrinė teritorija.

Auksinė pakopa būna tik viena. Tai aukščiausias vadovavimo lygis, kuris padeda 
valdyti pagalbą.

Vadovavimo pakopos

AUKSINĖ
SIDABRINĖ

BRONZINĖ
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Vadovavimo grandinė
Kiekviena tarnyba nelaimės vietoje turi vertikalią vadovavimo grandinę. Visai 

nepageidautina, kad atvykstant aukštesniems pareigūnams vis keistųsi vadovaujantis 
asmuo, kadangi dėl to nutrūksta vadovavimo tęstinumas. Geriausia, jei vadovas pasikeistų 
tik vieną kartą: iš vykdančiojo vadovo (GMP atveju tai būtų GMP automobilio, kuris 
pirmasis atvyko į nelaimės vietą, pagrindinis darbuotojas) vadovavimą perimtų specialiai 
atvykęs atitinkamo rango pareigūnas.

Sidabriniai vadovai turi bendradarbiauti tarpusavyje. 

Bendradarbiavimo kryžius

Ekstremalios situacijos atveju ir pratybose dažnai bendradarbiavimas tarp sidabrinių 
vadovų būna nepakankamas. Kad masinė nelaimė būtų valdoma efektyviai, būtinas 
kokybiškas bendravimas, todėl šie vadovai privalo reguliariai susitikti. Pradiniame 
nelaimės etape gali reikėti trumpų pokalbių kas 20–30 minučių.

Ekstremalios situacijos vadovai gali judėti įvykio vietoje, kad susidarytų bendrą vaizdą, 
kur link krypsta situacija, tačiau dažniausiai jų veikla koncentruojama netoli vadavietės 
automobilio sidabrinės kontrolės punkte. Sveikatos priežiūros tarnybos vadovai yra 
vadybininkai ir jie neturi būti tiesiogiai įtraukiami į gelbėjimo procesą ar nukentėjusiųjų 
gydymą. Jų užduotis pasirūpinti, kad įvykio vietoje būtų pakankamai išteklių ir kad jie 
būtų nuolat papildomi tiekiant reikiamą įrangą bei keičiant žmones. Sidabrinės teritorijos 
organizavimas parodytas paveiksle.

VALDYMAS
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Sidabrinės teritorijos organizavimas

Bronzinės zonos organizavimas
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Kiekviena tarnyba įvykio vietoje turi aiškiai apibrėžtą vadovavimo grandinę, nuo 
pagrindinio vadovo ir vadovo, atsakingo už nelaimės epicentrą, iki žemiausios grandies 
darbuotojų. Siekiant išlaikyti vadovavimą, pagalbos prašymą reikia perduoti per visą šią 
grandinę. Pavyzdžiui, jeigu ugniagesys randa įstrigusį nukentėjusįjį, visai logiška, kad jis 
gali pakviesti nelaimės vietoje dirbantį gydytoją, tačiau jei gydytojas nepaprašys leidimo 
šiai užduočiai vykdyti (per nelaimės epicentro GMP vadovą arba kai kuriais atvejais 
per nelaimės epicentro medicinos specialistų komandos vadovą), jis iškris iš sveikatos 
priežiūros tarnybos grandinės. Tokiai situacijai vis pasikartojant, sveikatos priežiūros 
tarnybos išteklius galima iššvaistyti labai greitai ir nebeliks vadovavimo. Ugniagesys 
turėtų informuoti nelaimės epicentro priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovą, kad yra 
nukentėjusysis, kurį reikia skubiai apžiūrėti. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas 
susisiekia su nelaimės epicentro GMP vadu, kuris pasiunčia paramediką įvertinti 
nukentėjusiojo būklės. Paramedikas praneša GMP vadovui ir jeigu reikės gydytojo, jis 
bus pakviestas per nelaimės epicentro medicinos specialistų komandos vadovą.

GMP ir medicinos pagalbos tarnybų dislokacijos planas

Pagrindinės zonos
Kiekvienas nelaimingas atsitikimas yra vis kitoks, ir tiksli kiekvienos zonos vieta, 

jų santykis su kitomis zonomis priklauso nuo vietovės. Kartais gali tekti kai kurių zonų 
atsisakyti iš viso arba įrengti po dvi. Rekomenduojamas Sveikatos priežiūros tarnybų 
išdėstymas įvykio vietoje pavaizduotas  paveiksle. 

Sveikatos priežiūros tarnybų išdėstymas įvykio vietoje

VALDYMAS
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GMP vadovo būstinė
Tai yra GMP automobilis, kuriame įkuriama vadavietė. Jis gali būti pastatytas netoli 

kitų vadovų automobilių Jungtiniame skubios pagalbos tarnybų valdymo centre. GMP 
automobilis, kuriame yra vadaviete, turi būti su įjungtu mėlynos spalvos švyturėliu. GMP 
vadovo būstinė yra ta vieta, iš kurios valdomi sveikatos priežiūros tarnybų ištekliai ir per 
kurią palaikomas ryšys įvykio vietoje.

Nelaimės epicentro kontrolės punktas
Šis punktas įkuriamas pačioje nelaimės vietoje arba netoli jos. Jis pasirenkamas taip, 

kad nelaimės epicentro vadovai nešiojamosiomis ryšio priemonėmis galėtų vadovauti 
pagalbos operacijoms. Jei nelaimės vieta užima didelį plotą, gali reikėti kelių nelaimės 
epicentro kontrolės punktų.

GMP automobilių stovėjimo aikštelė
Iš esmės tai yra teritorija, kurioje GMP automobiliai laukia, kada juos pakvies vežti 

nukentėjusiųjų. Būtų labai gerai, jei į šią vietą būtų patogu ir įvažiuoti, ir iš jos išvažiuoti. 
Užsitęsusių masinių nelaimių atveju ši zona tampa vieta, kurioje personalas gali susitikti, 
pailsėti ir pasistiprinti bei kurioje papildomi ištekliai.

Nukentėjusiųjų evakuacijos punktas
Šią zoną pirmiausia įsteigia GMP tarnyba, vėliau jai į pagalbą gali atvykti gydytojai 

ir slaugytojai iš ligoninių. Tai yra vieta, kur vyksta antrinis rūšiavimas ir gydomi 
nukentėjusieji. Vienintelis reikalavimas, kurio turi būti paisoma visais atvejais – ši zona 
turi būti saugi. Taip pat reikėtų pasirūpinti išvažiavimu iš įvykio vietos ir į evakuacijos 
punktą, pastoge, apšvietimu ir punkto dydžiu. Transportavimo punktas turi būti greta. 

Nukentėjusiųjų evakuacijos punkto išdėstymo planas
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Jei nukentėjusiųjų evakuacijos punktas įsteigiamas už nelaimės vietos ribų, turi būti 
aiškiai sužymėtos zonos skirtingų prioritetų nukentėjusiesiems. Tam galima panaudoti 
skirtingų spalvų (raudonos, geltonos, žalios) neperšlampamas antklodes, atskiras 
pripučiamąsias palapines arba tiesiog į žemę įsmeigti pagaliuką su atitinkamos spalvos 
rūšiavimo kortele. Jei naudojamos palapinės, nereikia į jas prigrūsti pacientų, gulinčių 
ant neštuvų – taip jie iš vienos nelaisvės (įvykio vietoje) patenka į kitą (palapinėje). Arti 
sustačius neštuvus, pasidaro sunku prieiti prie pacientų, be to, sutrikdomas ligonių 
judėjimas visoje zonoje. Palapinėje pacientai guldomi galvūgaliais į palapinės centrą, 
kad būtų lengviau įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą ir kvėpavimą.  paveiksle 
pavaizduotas nukentėjusiųjų evakuacijos punkto išdėstymo planas, pagal kurį ligoniai, 
laukiantys evakuacijos, gali judėti vertikalia ir horizontalia kryptimi. Remiantis šiuo 
palyginti idealiu planu, galima sukurti ir kitokių išdėstymo schemų. Nukentėjusieji 
gydymo zonoje gali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą (priklauso nuo to, ar jų būklė 
gerėja, ar blogėja). Analogiškas judėjimas turėtų būti įmanomas ir evakuacijos zonoje. 
Tokia sistema leidžia reaguoti į būklės pokyčius gydymo metu ar belaukiant evakuacijos.

Transportavimo punktas
Tai yra zona, kurioje iš nukentėjusiųjų evakuacijos punkto į GMP automobilius 

surenkami nukentėjusieji, parengti vežti į ligoninę.

Pagrindinių zonų kontrolė
Vienas svarbiausių žingsnių, norint panaikinti chaosą nelaimės vietoje ir įvesti tvarką, 

yra pradėti kontroliuoti pacientų srautus. Reikia turėti priemonių, kuriomis galima atskirti 
ir pažymėti pagrindines zonas. Įeigą ir išeigą galima pažymėti plastikine juosta (naudojama 
žalia, kad skirtųsi nuo policijos mėlynos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos raudonos 
juostos). Sulankstomieji arba išardomieji ženklai gali žymėti pagrindines klinikines zonas. 
GMP tarnyba paprastai turi pripučiamųjų arba greitai išskleidžiamų brezentinių palapinių, 
kuriose gali laukti ir būti gydomi nukentėjusieji iki tol, kol bus nuvežti į ligoninę.

4.5 SAUGUMAS

Įvadas
Vienas pagrindinių ikistacionarinės pagalbos principų yra – „netapk pats 

nukentėjusiuoju“. Nukentėję skubios pagalbos tarnybos darbuotojai bus mažai naudingi 
tarnybos užduotims vykdyti, priešingai, jie sumažins žmogiškuosius resursus, kurių taip 
reikia ekstremalioje situacijoje. Kadangi pagalba bus reikalinga ir jiems patiems, tai dar 
labiau apkraus ir taip jau apkrautas skubios pagalbos tarnybas. 

  Kiekvienas skubios pagalbos tarnybos darbuotojas turi asmeninę pareigą užsitikrinti 
savo asmeninį saugumą ir tinkamai naudoti skirtas asmenines apsaugos priemones. 
Žinoma, nėra būdų užtikrinti absoliutų saugumą teikiant pagalbą įvykių metu, bet, 
laikantis keleto paprastų taisyklių ir vertinant aplinką, rizika gali būti sumažinta iki 
minimumo. Taip pat darbdavys yra įpareigotas įstatymų užtikrinti, kad su pareigų 
vykdymu susijusi rizika būtų sumažinta iki minimumo.
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Saugumo 1-2-3 taisyklė
Gelbėtojai, prioriteto tvarka, turėtų laikytis vadinamosios saugumo 1-2-3 taisyklės:

1.  Savo paties saugumas
2.  Įvykio vietos saugumas
3.  Išgyvenusiųjų saugumas

Savo paties saugumas
Nors dirbantiems ASPĮ gali atrodyti, kad jie dirba saugioje aplinkoje, tačiau yra labai 

didelė pavojaus iš aplinkos tikimybė, be to, didelis nukentėjusiųjų ir darbuotojų skaičius 
savaime gali sukelti arba padidinti riziką, kad kilęs pavojus bus nepastebėtas. Pirmiausia 
reikia pasirūpinti savo paties saugumu, kurį užtikrina dėvimos tinkamos asmeninės 
saugos priemonės. Jei egzistuoja pavojus, pavyzdžiui, toksinis cheminis, kai dėl įgūdžių 
ar saugos priemonių stokos neįmanoma saugiai teikti pagalbos, sveikatos priežiūros 
tarnybos personalas turėtų pasišalinti ir negrįžti į įvykio vietą. 

Gelbėtojo pats pirmasis saugumo prioritetas – užsitikrinti savo paties asmeninį 
saugumą. Yra daug situacijų, kuriose rizikos vertinimas turi būti susijęs su kokrečiomis 
konkretaus gelbėtojo pareigomis / funkcijomis konkrečioje situacijoje. Gelbėtojai 
turėtų žinoti, kaip vertinti riziką ir suprasti, ką konkrečiai jie gali padaryti, kad tą riziką 
sumažinti. Visos ekstremalios situacijos metu turėtų būti atliekamas dinaminis rizikos 
vertinimas (pav.).

Dinaminis rizikos vertinimas

Visuomet yra labai svarbu kažką daryti atsargiai – tai duos laiko rizikos įvertinimui. 
Bet kokią ekstremaliąją situaciją gali sukelti pavojingos medžiagos, net jeigu pradinėje 
informacijoje apie tai nieko neužsimenama. Gelbėtojai visuomet turėtų turėti tam tikrą 
įtarimą ir turėtų laikytis tam tikrų atsargumo principų (lentelė).

Aiškinkis galimus pavojus

Nuspręsk, kas yra pavojuje ir išsiaiškink, 
kodėl jie yra pavojuje

Įvertink rizikos laipsnį

Pašalink pavojų ar sumažink iki minimumo



51

Saugus priėjimas
Veiksmas Priežastis

Artėkite link incidento vietos prieš vėją ir į įkalnę Sumažina užterštumo tikimybę
Vykite į susitikimo vietą, jei nustatyta Užtikrina tinkamą prisitatymą ir resursų paskirstymą
Sustokite prie pirmo ugniagesių gelbėtojų automobilio 
(nebent arčiau, kaip 100 m)

Gali turėti informacijos

Būkite ne arčiau kaip 100 m nuo incidento vietos Sumažina riziką dėl sprogimo
Atsitraukite, jei tebesitęsia garsus triukšmas Gali rodyti, kad nutekėjimas su spaudimu
Dėvėkite maksimalias galimas apsisaugojimo priemones Apsaugo nuo užsiteršimo
Kreipkitės dėl gydymo, jeigu užsiteršėte Ankstyvas gydymas pagerina išeitis

Atvykus į pačią incidento vietą rekomenduojama išlaikyti įtarimus dėl pavojaus. 
Jeigu incidento priežastis išlieka vis dar nežinoma, 1-2-3 ŽINGSNIAI padeda nustatyti 
pavojingų medžiagų sukelto incidento tikimybę (lentelė).

Skubios pagalbos personalo saugumo saugikliai (1-2-3 žingsniai)
1-as žingsnis Vienas nukentėjusysis Artėkite vadovaudamiesi įprastinėmis procedūromis
2-as žingsnis Du nukentėjusieji Artėkite atsargiai
3-as žingsnis Trys nukentėjusieji NESIARTINKITE Į ĮVYKIO VIETĄ

Asmeninės saugos priemonės
Svarbiausia gelbėtojams yra asmeninis saugumas. Baltą chalatą, operacinės aprangą 

dėvintis gydytojas arba uniformuotas slaugytojas atsakingi ir už save, ir už kitus. 
Nepaisant to, masinės nelaimės metu juos vis dar galima sutikti pačiame įvykio centre. 
Netinkamai apsirengę asmenys turėtų būti neįleidžiami į įvykio vietą. Dėl to gali tekti 
išprašyti reikalingą personalą arba leistis į kompromisus. Reikia išsiaiškinti, ar GMP 
automobilyje yra pakankamai specialių apsauginių drabužių, kuriais personalas galėtų 
tinkamai apsirengti ir, ar gelbėtojai gali saugiai dirbti nukentėjusiųjų evakuacijos 
punkte, kur nereikėtų visapusiškos apsaugos priemonių. Atsakomybė už sveikatos 
priežiūros tarnybos personalo saugumą įvykio vietoje tenka GMP pareigūnui, kuris 
atsako už saugą. Mobiliosios medicinos komandos paprastai iš ligoninių atvyksta ir išlipa 
GMP automobilių stovėjimo aikštelėje, kur būtų tinkama proga patikrinti personalo 
asmenines saugos priemones. Apsauga turi saugoti nuo visų įmanomų pavojų. Labiausiai 
pažeidžiamos žmogaus kūno vietos yra šios:

•	 Galva
•	  Veidas ir akys
•	  Ausys
•	  Liemuo
•	  Plaštakos
•	  Pėdos

Galimi pavojai ir reikalingi specialūs apsauginiai drabužiai išvardyti lentelėje.
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Apsauginiai drabužiai, skirti galimiems pavojams išvengti
Pavojus Rekomenduojami apsauginiai drabužiai

Skubios pagalbos automobiliai Gerai matomas apsiaustas arba striukė

Gamtinės sąlygos (lietus, vėjas, sniegas) Neperšlampama viso kūno apranga iš izoliacinės 
medžiagos

Galvos sužalojimai Šalmas su trijų taškų apsaugine smakro juosta

Akių sužalojimai Apsauginiai akiniai arba gerai priglundantis antveidis

Veido sužalojimai Antveidis

Triukšmas Ausinės

Rankų sužalojimai Storos darbinės pirštinės

Kraujas ir kiti organizmo skysčiai Medicininės pirštinės

Pėdų sužalojimai Stori darbiniai batai, atsparūs naftos produktams ir 
rūgštims

Įvykio vietos saugumas
Įvykio vietos saugumą užtikrinti padeda veiksminga užkardų kontrolė. Jos tikslas yra 

apsaugoti atvykstančius teikti pagalbos, žiniasklaidos ir visuomenės atstovus, kurie nori 
būti stebėtojai, bet neturi tapti nelaimės dalyviais.

GMP pareigūnas, atsakingas už saugą
Šis pareigūnas atsiskaito GMP vadovui už visų įvykio vietoje esančių sveikatos 

priežiūros darbuotojų sveikatą ir saugumą. Jis užtikrina, kad visi sveikatos priežiūros 
specialistai dėvėtų tinkamą, aiškiai matomą apsauginę aprangą. Kartu su kitų skubios 
pagalbos tarnybų pareigūnais, atsakingais už saugą, specialistais bei patarėjais ir 
dekontaminacijos pareigūnais nustato esamus pavojus ir riziką ekstremalios situacijos 
vietoje. Galiausiai už saugą atsakingas pareigūnas turi sekti sveikatos priežiūros personalo 
darbo ir poilsio režimą. Jis yra identifikuojamas pagal liemenę ant kurios užrašyta, pvz. 
„GMP saugos pareigūnas“. Žemiau išvardytos jo pareigos:

•	 Bendradarbiauti su kitų tarnybų pareigūnais, atsakingais už saugą.
•	 Užtikrinti, kad visi sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojai (naujai atvykstantys 

ir jau dirbantys) dėvėtų tinkamus, aiškiai pastebimus, apsauginius drabužius.
•	  Sekti, kada personalas pavargsta ar patiria stresą, patarti, kada darbuotojus reikia keisti.
•	  Nustatyti bet kokius esamus ar gresiančius pavojus ir užtikrinti, kad būtų 

imamasi reikiamų saugumo priemonių. Skubiai informuoti GMP vadovą apie 
tai, siekiant, kad informacija būtų skubiai perduota visam personalui.

•	  Atlikti analitinį rizikos 30 minučių intervalais ir įrašyti tai dokumentuose kaip 
nustatyta.

•	  Palaikyti ryšį su kitomis skubios pagalbos tarnybomis saugos klausimais.
•	  Komunikuoti su GMP pareigūnu, atsakingu už GMP automobilių parkingą, 

siekiant instruktuoti visą naujai atvykstantį medicinos personalą ir užtikrinti, 
kad jie dėvėtų atitinkamą aprangą.

•	  Monitoruoti personalo darbo ir poilsio režimą, patarti, kada personalui reikia poilsio.
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•	  Konsultuotis dėl tinkamų procedūrų pacientų, personalo, automobilių ar įrangos 
kontaminacijos

•	  (užterštumo) atveju.
•	  Skubiai perspėti personalą ir GMP vadovą tuo atveju, jeigu reikia skubiai palikti 

įvykio vietą.

Analitinis rizikos įvertinimo procesas
Po pradinio dinaminio rizikos įvertinimo vėliau gali būti reikalingas labiau detalus 

analitinis rizikos įvertinimas. Kadangi daug dalykų pastoviai keičiasi  ekstremalios 
situacijos metu, todėl GMP vadovui reikia pastoviai atnaujinamos informacijos dėl 
pavojų. Tai turėtų būti atliekama 30 min. intervalais ar bet kuriuo atveju, kai tik išauga 
rizika medicinos personalui. 

Analitinis rizikos įvertinimo procesas apima:
•	  Formalizuotą pavojų įvertinimą
•	  Esamų ir papildomų kontrolės priemonių įvertinimą

Skubios evakuacijos signalai
Skubios pagalbos tarnybos privalo turėti sutartinį metodą gelbėtojų, esančių 

„bronzinėje“ zonoje įspėjimui tais atvejais, kai dėl staiga atsiradusių pavojų jie skubiai 
turėtų palikti „bronzinę“ zoną. Šis sutartinis metodas dažniausiai yra trys švilpukai, tačiau 
gali būti ir rago garsas, dviejų metalinių daiktų sudaužimas bei informacijos perdavimas 
radijo ryšiu visiems radijo tinklo dalyviams. 

Nesvarbu koks metodas ar metodai naudojami, labai svarbu, kad visos skubios 
pagalbos tarnybos tai būtų sutarusios iš anksto ir jį supratų visi iki vieno gelbėtojai, 
dirbantys ekstremaliosios situacijos vietoje. Rekomenduojama, kad šis sutartinis metodas 
būtų įtrauktas į ekstremaliųjų situacijų planus.

Išgyvenusiųjų saugumas
Išgyvenusiųjų saugumas yra labai svarbus klausimas.  Išgyvenusiųjų saugumas gali apimti:
•	  Išgyvenusiųjų perkėlimas į saugią vietą toliau nuo įvykio vietos.
•	  Pasinaudojimas pastatais
•	  GMP palapinių pastatymas
•	  Užterštų drabužių pašalinimas
•	  Poreikio dekontaminacijai įvertinimas ir dekontaminacija
•	  Aprūpinimas šiltomis antklodėmis, rūbais ir pan.

Saugumas po įvykio
Pagalbos teikimui incidento metu einant į pabaigą gali pasijusti atsipalaidavimas. 

Tačiau saugumo klausimai neturėtų būti pamiršti ir turi būti laikomasi visų prevencinių 
ir apsaugos priemonių iki to momento, kol paskutinis ekipažas išvyks iš įvykio vietos. 
GMP vadovas neturėtų stabdyti bet kokius darbus, jeigu reikia, kad būtų užtikrintas 
personalo saugumas.
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Labai svarbu, kad nebūtų užmiršta monitoruoti sveikatos priežiūros personalo, 
dalyvavusio ekstremaliosios situacijos pasekmių šalinime, sveikatos klausimus. Jeigu 
buvo koks nors kontaktas su pavojingomis medžiagomis, GMP vadovas privalo užtikrinti, 
kad būtų imtasi gydymo ir monitoravimo nedelsiant.  Konsultuoti šiais klausimais 
galėtų darbo medicinos skyriai, sveikatos ir saugos skyriai. Bet koks buvęs kontaktas su 
pavojingomis medžiagomis turi būti dokumentuotas.

4.6 KOMUNIKACIJA

Įvadas
Efektyvios pagalbos pagrindas masinės nelaimės metu yra bendravimas. Jei nėra gero 

ryšio, skubią pagalbą teikiančios tarnybos negali veikti kaip viena komanda. Nagrinėjant 
masinių nelaimių valdymą, dažnai nustatoma, kad bendravimas sukėlė problemų. 
Bendravimas yra nepakankamas, jei trūksta:

•	 informacijos;
•	 patvirtinimo;
•	 koordinavimo.

Pavyzdžiui, jei nebus pranešta, kad nukentėjusiųjų evakuacijos punkte trūksta tvarsčių 
ar skysčių, nebus ir jų papildymo. Taip atsitinka dėl informacijos trūkumo. Jei pranešimo 
siuntėjas nepatikrina, kaip gavėjas suprato pranešimą, gali būti imtasi netinkamų veiksmų. 
Taip nutinka, nesulaukus patvirtinimo. Jei pranešimai neperduodami Sveikatos priežiūros 
tarnybos komunikacijos automobiliui įvykio vietoje, prašymai gali būti nevykdomi arba 
įvykdomi dukart – tai yra koordinavimo stoka.

Šių nesklandumų pasitaiko visuose lygmenyse, tiek tarp tarnybų, tiek ir jų pačių 
viduje. Todėl būtina, kad komunikacijos procedūros (pvz., personalo sukvietimo, 
nelaimės valdymo ir ryšių tarp tarnybų palaikymo) būtų planuojamos ir testuojamos. 
Be to, labai svarbu atpažinti prognozuojamas nesėkmes. Reikia kuo anksčiau užtikrinti 
efektyvų bendravimą tarp tarnybų, šalinančių nelaimę, vadovų ir susitarti palaikyti 
nuolatinį ryšį. Dažniausiai naudojamas radijo ryšys, todėl tie darbuotojai, kurie paprastai 
juo nesinaudoja, turi būti susipažinę su radijo ryšio procedūra dar iki nelaimės.

Pareigūnas, atsakingas už komunikaciją įvykio vietoje
Šis pareigūnas užtikrina ir koordinuoja bendradarbiavimą įvykio vietoje tarp GMP 

pareigūnų ir medicinos personalo, tarp GMP tarnybos ir kitų skubią pagalbą teikiančių 
tarnybų. Jis dirba GMP vadovo būstinėje. Toliau išvardytos jo pareigos:

•	 Užtikrinti ryšį tarp įvykio vietos ir GMP valdymo centro.
•	 Užtikrinti ryšį tarp GMP vadavietės automobilio ir kitų skubios pagalbos tarnybų 

vadovų automobilių.
•	 Užtikrinti ryšį tarp įvykio vietos ir pacientus priimančių ligoninių.
•	 Kontroliuoti GMP automobilių judėjimą nelaimės vietoje.
•	 Nuspręsti, kuris bendravimo būdas tinkamiausias konkrečiam pranešimui 

perduoti: radijas, fiksuotojo ryšio telefonas, mobilusis telefonas ar faksas.
•	 Registruoti sveikatos priežiūros tarnybų personalui įvykio vietoje perduotus pranešimus
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Ryšio priemonės
Toliau bus aptariamos šios ryšio priemonės:
•	 radijas;
•	 telefonas (mobiliojo ryšio, fiksuotojo ryšio);
•	 kiti metodai (kurjeriai, pranešimų gaviklis, garso stiprintuvas (ruporas), 

švilpukas, rankų signalai, vieši pranešimai, televizijos ir radijo laidos).

Radijas
Prieš naudojant radijo ryšį, svarbu žinoti keletą dalykų:
•	 su kuo galima kalbėtis (radijo tinklą);
•	 kaip naudotis radijo imtuvu (kokios yra sudedamosios dalys);
•	 kaip taisyklingai kalbėti.

Tradicinis analoginis radijo tinklas
Tradiciniame radijo ryšio tinkle, kiekvienas, kuris naudojasi radijo ryšiu, turi turėti 

identifikacijos vardą ir numerį, vadinamąjį šaukinį. Kiekvienas, kuris naudojasi tam tikro 
dažnio radijo ryšiu, yra radijo tinklo dalis. Kiekviena skubios pagalbos tarnyba bendrauja 
skirtingais dažniais, vadinasi, turi atskirą tinklą. Paprastai pranešimai perduodami į 
centrinę kontrolės patalpą, kurios šaukinys yra „nulis“ arba „kontrolė“. Radijo tinklo 
pavyzdys pateiktas paveiksle. „Kontrolė“ gali girdėti visus ir su visais gali kalbėtis, 
tačiau atskiri asmenys kartais gali klausytis ir kalbėti tiktai su „kontrole“ (priklauso nuo 
naudojamos sistemos).

1. Vieno dažnio vienpusis ryšys. Visi naudotojai siunčia ir priima pranešimus tokiu 
pačiu dažniu, todėl visi naudotojai gali girdėti vienas kitą ir kalbėtis tarpusavyje, jei tik 
kiekvienas aparatas yra pakankamai galingas. Tai vadinamasis „atviras“ kanalas, kurį 
pageidautina naudoti masinės nelaimės atveju, kad visi naudotojai galėtų sekti įvykio eigą.

2. Dviejų dažnių vienpusis ryšys. Tokiu atveju naudotojai pranešimus priima ir siunčia 
skirtingais dažniais. Kiekvienas naudotojas gali tiesiogiai kalbėtis tik su „kontrole“ 
ir tik ją girdėti. „Kontrolė“ gali kalbėtis su visomis stotimis ir jas girdėti. Tokiu būdu 
veikia įprasta GMP ryšio sistema. Jei naudotojas turi ir rankinį radijo aparatą, ir radiją 
automobilyje, paprastai naudojamas toks pats šaukinys, nepaisant aparato.

Radijo tinklas
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Radijas gali veikti aukštu dažniu (angl. HF- high frequency), labai aukštu dažniu (angl. 
VHF- very high frequency) arba ultraaukštu dažniu (angl. UHF- ultrahigh frequency). 
Aukšto dažnio radijas veikia didžiausiu atstumu, ultraaukšto dažnio – mažiausiu. GMP 
radijas paprastai būna labai aukšto dažnio, todėl galima bendrauti su sveikatos priežiūros 
tarnybos automobiliu įvykio vietoje, su GMP valdymo centru ir tiesiogiai su ligonine, jeigu 
joje veikia labai aukšto dažnio aparatas. Ultraaukšto dažnio aparatus galima išdalyti įvykio 
vietoje pagrindiniams gelbėtojams, tačiau greičiausiai nepavyks užmegzti ryšio už nelaimės 
ribų. Aukšto dažnio radiją galima naudoti atokiose vietovėse arba kariniam personalui. 

TETRA ryšys
TETRA (angl. TErrestrial Trunked RAdio) yra skaitmeninis kamieninio judriojo 

radijo ryšio standartas, sukurtas siekiant patenkinti tradicinio profesionalaus judriojo 
radijo ryšio (angl. PMR – Professional Mobile Radio) vartotojų, tokių kaip viešojo 
saugumo tarnybos, logistikos bei komunalinių paslaugų įmonės, vyriausybės bei karinės 
organizacijos, prekybos, pramonės ir naftos perdirbimo įmonės poreikius. TETRA 
yra standartizuotas pagal ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institutas) ir šis 
standartas yra atviras. Kadangi TETRA oro sąsaja yra standartizuota, judriojo ryšio 
abonentai gali bendrauti tarpusavyje naudodami skirtingų gamintojų TETRA įrangą. 
Europos sąjungoje ir Šengeno erdvėje TETRA radijo ryšys yra patvirtintas kaip visuomenės 
saugumą «Public Safety» užtikrinančių organizacijų, kaip policija, priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba ir greitoji medicinos pagalba standartas.

TETRA ryšio privalumai, lyginant su tradiciniu analoginiu radijo ryšiu yra šie:
•	 Gali apimti didesnę geografinę teritoriją
•	  Geresnė garso kokybė
•	  Geresnis funkcionalumas ir patikimumas
•	  Galima palaikyti balso ryšį ir perduoti duomenis
•	  Geresnis perduodamos informacijos saugumas (kodavimas)
•	  Galima perduoti skubius pranešimus dar tebekalbant kitiems (atviras mikrofonas)
•	  Atskiros pokalbių grupės

TETRA rankinis terminalas (pavyzdys)
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Naudojantis šia sistema leidžia galimi keletas skirtingų darbo režimų:
•	  Terminalas – terminalas: individualūs privatūs pokalbiai tarp dviejų terminalų 

naudojantis tinklu.
•	  Grupiniai pokalbiai (angl. TMO – Trunked Mode Operation): magistralinis 

režimas tarp terminalų nustatytoje pokalbių grupėje. Šiame režime pokalbiai 
vykdomi naudojant TETRA judriojo radijo ryšio įrangą kartu su tinklo 
infrastruktūra. Kai TETRA mobilioji stotis pradeda skambutį grupei, paspaudus 
„Push To Talk“ (PTT) mygtuką, garsai perduodami priskirtai TETRA bazinei 
stočiai. Kiti TETRA terminalai įsijungę tą pačią pokalbių grupę, tačiau yra 
prisijungę prie kitos bazinės stoties, garso pranešimą gauna iš savo bazinės 
stoties.

•	  Tiesioginis režimas (angl. DMO – Direct Mode Operation): individualūs 
pokalbiai tarp terminalų, nesinaudojant tinklu. DMO ryšiui palaikyti, radijo 
stotys tiesiog turi būti viena kitos aprėpties zonose. DMO dažnai naudojamas 
situacijose, kur TETRA tinklo infrastruktūros aprėptis nepasiekiama.

•	  Daugybiniai pokalbiai: galimybė prisijungti prie iš anksto nustatytų pokalbių 
grupių.

•	  Skubūs pranešimai: galima perduoti skubius pranešimus dar tebekalbant kitiems 
(atviras mikrofonas)

TETRA standartas taip pat leidžia trumpųjų pranešimų siuntimą (angl. SDS – Short 
Data Service). Šie trumpieji pranešimai yra panašūs į GSM stiliaus SMS trumpuosius 
tekstinius pranešimus. SDS pranešimai renkami mobiliuoju terminalu ir siunčiami 
kitiems abonentams ar valdymo centrui. Visi trumpieji pranešimai TETRA tinkle 
perduodami kontrolei skirtu laiko tarpsniu.

GMP tarnyba yra atsakinga už bendravimo tarp sveikatos priežiūros tarnybų 
planavimą, vykdymą ir koordinavimą įvykio vietoje, į įvykio vietą ir iš jos. Kiekvienai 
ligoninei tenka atsakomybė už ryšio palaikymą tarp ligoninės ir GMP kontrolės. Atskira 
telefono linija turi būti skirta ryšiui su ligoninės operatyviniu centru pranešimams 
perduoti ir turi būti radijo ryšys su skubios pagalbos skyriumi. Jei kasdienėje praktikoje 
nenaudojamas radijo ryšys su skubios pagalbos skyriumi, masinės nelaimės atveju reikia 
pastatyti labai aukšto dažnio anteną. 

Bendravimo tarp sveikatos priežiūros tarnybų reikalavimai masinės nelaimės atveju 
apibendrinti žemiau:

Įvykio vietoje
GMP tarnybos automobilis įvykio vietoje turi radijo įrangą, užtikrinančią ryšį tarp:
•	 pagrindinių GMP ir medicinos pagalbą teikiančių darbuotojų;
•	 GMP automobilių įvykio vietoje;
•	 GMP valdymo centro;
•	 nelaimės vietos ir pacientus priimančių ligoninių;
•	 policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.

VALDYMAS
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Už įvykio vietos ribų
GMP kontrolė gali užmegzti ir palaikyti ryšį su:
•	 GMP tarnybos vadovo automobiliu įvykio vietoje;
•	 GMP automobiliais, vykstančiais į įvykio vietą arba ligoninę;
•	 pacientus priimančiomis ligoninėmis;
•	 kaimyninėmis GMP tarnybomis.

Ligoninėje
Jei skubios pagalbos skyriuje yra stacionarinis radijo aparatas, į ligoninę turi būti 

atsiųstas ryšį tarp tarnybų palaikantis darbuotojas. Jei radijo aparato nėra (tačiau yra 
antena), juo aprūpina GMP tarnyba.

Su pacientus priimančiomis ligoninėmis gali būti palaikomas tiesioginis ryšys 
arba netiesioginis ryšys (per GMP valdymo centrą). Netiesioginis ryšys turi 
privalumą, kadangi tuomet sveikatos priežiūros vadovai visą dėmesį gali skirti 
vadovavimui įvykio vietoje. Iš tiesų ligoninėms reikia labai nedaug informacijos: 
kiek bus pacientų, kada (apytiksliai) jie atvyks ir kokio sunkumo jų būklė (pagal 
rūšiavimo kategorijas). Detali informacija apie atskirų nukentėjusiųjų būklę neturi 
įtakos sprendimui pradėti vykdyti ligoninės masinės nelaimės planą ir teikti 
atitinkamą pagalbą.

Sudedamosios radijo dalys ir radijo ryšio procedūra
Norint naudotis radijo ryšiu, reikia išmanyti sudedamąsias radijo aparato dalis: kaip 

jį įjungti, pasirinkti kanalą, pakeisti baterijas. Taip pat reikia žinoti, kaip pradėti ir baigti 
pranešimą, žinoti pagrindinius radijo ryšio sutrumpinimus (vadinamąją radijo ryšio 
procedūrą). Net ir patyrusiems radijo operatoriams gali būti sunku patekti į tinklą, nes 
ekstremaliosios situacijos metu jis būna užimtas ir perpildytas, todėl svarbu iš anksto 
apsvarstyti alternatyvius bendravimo būdus.

„Įvykusių ar įtariamų teroristinių aktų atvejais labai svarbu visuose radijo ryšio 
aparatuose (tiek nešiojamuose, tiek sumontuotuose automobiliuose) nustatyti režimą 
„Perdavimas negalimas“. Tai apsaugos nuo atsitiktinio ryšio perdavimo seanso ir 
nesužadins galimo antrinio užtaiso detonavimo.

Kuomet yra aptiktas įtarimas sprogstamasis užtaisas, visas personalas turi atsitraukti 
ne mažesniu kaip 15 m atstumu, naudojant nešiojamus radijo aparatus ir ne mažesniu 
kaip 50 m atstumu, naudojant automobilinius radijo ryšio aparatus, prieš perdavimo 
ryšio seansą. Taip pat reikia atminti, kad skaitmeninio ryšio priemonės gali pastoviai 
perdavinėti tam tikrus duomenis, nes tai yra įprasta jų ryšio dalis. Šiais atvejais 
rekomenduojama šiuos įtaisus išjungti iš viso, kuomet prisiartinama arčiau kaip 50 m. 
prie įtariamo sprogstamojo užtaiso.

Telefonas
Mobilusis telefonas
Mobilusis telefonas yra labai patraukli komunikacijos priemonė ikistacionarinėje 

grandyje, nes:



59

•	 Nereikalinga radijo ryšio procedūra, nėra reglamentuotos bendravimo kalbos.
•	 Galima bendrauti su asmenimis, nepriklausančiais radijo tinklui.
•	 Galima tiesiogiai bendrauti su ligoninėmis.
•	 Ryšys veikia nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Jei nėra centrinės kontrolės, tai reiškia, kad svarbūs prašymai nėra kaupiami ir 
nesekama, ar jie yra įvykdyti. Dėl to gali būti teikiama dviguba pagalba, duodami vienas 
kitam prieštaraujantys nurodymai ir prarandama sveikatos priežiūros tarnybų teikiamos 
pagalbos kontrolė įvykio vietoje.

Nelaimės atveju gali kilti sunkumų, jei visi mobilieji telefonai bus greitai užimti 
(žiniasklaidos atstovai paprastai sureaguoja taip pat greitai kaip ir skubios pagalbos 
tarnybos). Šią problemą išspręsti galima turint keletą atsarginių mobiliojo telefono 
numerių, kuriais nelaimės atveju gali naudotis tik skubios pagalbos tarnybos 
darbuotojai, turintys modifikuotus telefonus. Telefonų modifikavimas turi būti griežtai 
kontroliuojamas. Be abejo, iš anksto reikia užtikrinti, kad ir pagalbos vadovo telefonas 
būtų apsaugotas. Prašymas užregistruoti ir modifikuoti mobiliojo ryšio telefoną turi 
būti patvirtintas Vyriausybės kanceliarijoje. Ši sistema vadinama riboto pasiekiamumo 
kontrole (angl. Access Overload Control, ACCOLC) ir ji aktyvuojama policijos vadovo 
nurodymu.

Fiksuotojo ryšio telefonas
Telefono sistema įvykio vietoje naudojama sujungti tam tikrus taškus (pvz., vadovavimo 

automobilį, nukentėjusiųjų evakuacijos punktą). Ilgus pranešimus arba saugomą 
informaciją geriau perduoti šiuo būdu, o ne radijo ryšiu. Jei nelaimė užtrunka ilgiau (kelias 
dienas), nacionalinis telekomunikacijų operatorius gali įvesti naujų fiksuotojo ryšio linijų. 
Ligoninėje telefonas yra pagrindinė bendravimo priemonė. Pranešimai turi būti trumpi, 
taip pat reikėtų apsvarstyti alternatyvius bendravimo būdus, pavyzdžiui, kurjerius. Ten, 
kur įkuriamas masinės nelaimės administravimo punktas, gali reikėti papildomų telefono 
linijų, kurios aktyvuojamos tik nelaimės atveju. Faksas gali būti naudojamas informacijai 
iš įvykio vietos gauti ir perduoti duomenis policijai. Į kiekvieną pacientus priimančią 
ligoninę atvyksta policijos nukentėjusiųjų registravimo komanda, kad surinktų informaciją 
apie visus ten gydomus sužeistuosius. Centriniame nukentėjusiųjų biure surenkama 
informacija apie visus nukentėjusiuosius iš ligoninių ir įvykio vietos. Žiniasklaidoje 
visuomenei paskelbiamas kontaktinis nukentėjusiųjų biuro telefono numeris.

Ekstremaliosios situacijos atveju ligoninės operatyvinį centrą labai greitai užplūsta 
skambučių lavina. Čia skambina darbuotojai, reaguodami į kvietimą atvykti į pagalbą, 
žiniasklaidos atstovai, nukentėjusiųjų artimieji. Ligoninės vadovybei tenka atsakomybė 
sukurti sistemą, leidžiančią susidoroti su skambučių antplūdžiu, ir reguliariai ją tikrinti.

Kiti metodai
Kurjeriai
Įvykio vietoje visuomet reikėtų pagalvoti apie galimybę panaudoti kurjerius. Tai 

patikimas metodas perduoti informaciją ir dažnai jis būna greitesnis už bandymą 
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susisiekti per radiją. Protinga siųsti ranka rašytus raštelius, kad nebūtų iškraipytas 
pranešimo turinys. Kurjerio pareigos nėra populiarios ir negalima kvalifikuoto GMP 
personalo ar slaugytojų prašyti atlikti šį darbą. Atlikti šią funkciją ir kartu padėti skubios 
pagalbos tarnyboms gali savanoriai.

Rankų signalai
Rankų signalai gali būti naudingi, kai balso negirdėti dėl per didelio atstumo arba 

aplinkos triukšmo. Rankų signalus dažnai naudoja karinės pajėgos.

Švilpukas
Švilpukas gali būti naudojamas dėmesiui atkreipti. Kita vertus, paprastai švilpuko garsais 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša apie gresiantį pavojų ir būtinybę kuo greičiau 
evakuotis. Dėl šios priežasties kitais tikslais švilpukas neturėtų būti naudojamas įvykio vietoje.

Vieši pranešimai
Trumpi pranešimai megafonu yra veiksminga priemonė duoti nurodymus asmenų 

grupei. Pasinaudojant visuomenės informavimo sistema, galima suteikti informaciją 
žmonėms, susirinkusiems į organizuotą renginį, kurio metu įvyksta nelaimė. Stadione 
esančioje elektroninėje lentoje gali būti iš anksto užprogramuoti nurodymai žiūrovų 
evakuacijos atvejui (prisiminkite, kad kurtieji negali suprasti garsinių pranešimų).

Televizijos ir radijo laidos
Kai kuriais atvejais sveikatos priežiūros tarnybos gali pasinaudoti žiniasklaidos 

paslaugomis. Pavyzdžiui, per vietinį radiją galima pranešti nedirbantiems personalo 
atstovams, kad nedelsiant reikia atvykti į ligoninę. Įvykio vietoje medicinos specialistų 
komandos vadovas prašymą turėtų perduoti per policijos vadovą. Prašant pagalbos, 
reikėtų būti atsargiems: jei pranešimas bus pernelyg abstraktus, ligoninės skubios 
pagalbos skyrių užplūs savanoriai ir prie ligoninės susidarys automobilių spūstys. 
Kviečiant pernelyg aktyviai, susirinks visas klinikinis ligoninės personalas, todėl nebus jo 
kam pakeisti, kai reikės dirbti kitai pamainai.

Vaizdo medžiaga
Policijos arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos filmuota vaizdo medžiaga į ligoninę 

gali būti pristatyta labai greitai ir leidžia personalui įvertinti, kokių problemų kyla įvykio 
vietoje. Tai padeda priimti su nelaimės valdymu susijusius sprendimus. Pastaruoju metu 
šią medžiagą galima matyti tiesiogiai ekstremalios situacijos kontrolės štabe Tai suteikia 
galimybę vyriausiesiems pareigūnams, esantiems toli nuo įvykio vietos, matyti bendrą 
įvykio vaizdą, turėti informaciją, kuri galbūt, pačio įvykio vietoje gali būti neprieinama, 
nuspręsti, kokių reikia papildomų išteklių ir pan..

Telemedicina
Yra sukurtų sistemų, kurios leidžia iš toli vadovauti pagalbai masinės nelaimės atveju, 

naudojantis interneto ryšiu modemo ir telefono pagalba. Palydovinio ryšio telefonu 
galima užtikrinti pagalbą iš bet kurios pasaulio vietos.
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4.7 ĮVERTINIMAS
Pradinis ir tolesnis įvykio vietos vertinimas būtinas, kad viena ar kelios pagalbą 

teikiančios tarnybos galėtų koordinuoti savo darbą nelaimės vietoje. Pradinio įvertinimo 
metu reikia surinkti pakankamai informacijos, kad vertintojas galėtų paskelbti 
ekstremaliąją situaciją ir užtikrintų, jog pagalba atvyks ten, kur reikia, turės reikalingas 
priemones ir su minimalia rizika gelbėtojams. Tolesnis nuolatinis įvykio vietos vertinimas 
padės nuspręsti dėl tolesnės pagalbos ir leis priimti sprendimus turint pačius tiksliausius 
duomenis.

Pradinis įvertinimas
Kaip jau minėta, įvykio vietos įvertinimas yra viena iš sudėtinių bendro ekstremaliosios 

situacijos valdymo pagal CSCATTT dalių. Sveikatos priežiūros tarnybų įvykio vietos 
įvertinimą atlieka pirmasis atvykęs greitosios medicinos pagalbos ekipažas, kuris 
tampa pirmuoju greitosios medicinos pagalbos vadovu („sidabriniu“ vadovu). Tai reiškia, 
kad kiekvienas į nelaimės vietą atvykstantis ekipažas turi mokėti atlikti pradinį įvykio 
vietos įvertinimą. Nuo pradinės iš įvykio vietos perduodamos informacijos kokybės 
priklauso, kaip greitai ir tinkamai bus sureaguota į įvykusią nelaimę, kaip greitai bus 
mobilizuojami reikiami resursai. Norint prisiminti, kokią svarbiausią informaciją reikia 
perduoti, rekomenduojama naudoti akronimą METHANE.

M Major incident Ekstremalioji situacija „Parengtis“ arba „Paskelbta“
E Exact location Tiksli įvykio vieta (koordinatės)
T Type of incident Įvykio pobūdis (geležinkelio, cheminė ar eismo)
H Hazards Pavojai (esami ir galimi)
A Access Privažiavimas (privažiavimo kryptis)/Išvažiavimas
N Number of casualties Nukentėjusiųjų skaičius
E Emergency services Specialiosios tarnybos (esamos ir reikalingos)

Ekstremaliosios situacijos paskelbimas
Greitosios medicinos pagalbos vadovas įvykio vietoje greitai supras, kad gyvų 

nukentėjusiųjų skaičius yra didesnis nei turimi ištekliai - tai yra, kad įvyko ekstremalusis 
įvykis ir susidarė ekstremalioji situacija (sveikatos priežiūros tarnybų požiūriu). 
Perduodant informaciją atgal į GMP valdymo centrą, svarbu šį faktą pasakyti pačioje 
pokalbio pradžioje, kad informaciją priimantis asmuo suprastų žinutės reikšmę. Anksti ir 
aiškiai paskelbus ekstremaliąją situaciją, užtikrinama, kad nekiltų abejonių dėl reikalingų 
tolesnių veiksmų. 

Tiksli įvykio vieta
Labai svarbu nedelsiant perduoti, kur tiksliai įvyko nelaimė. Tokiu būdu įvykio vietą 
greičiau pasieks papildomos pajėgos. Kai kuriomis aplinkybėmis gali būti sudėtinga 

užtikrintai pasakyti, kur būtent atsitiko nelaimė - tuomet tikslią įvykio vietą rasti 
padeda gatvių pavadinimai, sankryžos, kiti orientyrai arba ekipažui perduodamos vietos 
koordinatės (naudojant automatinę transporto priemonių vietos nustatymo sistemą).
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Įvykio pobūdis
Bendras nelaimės pobūdžio apibūdinimas padeda vadovams ir pagalbos teikėjams 

geriau įsivaizduoti įvykio vietą ir imtis iš anksto numatytų veiksmų. Pavyzdžiui, įvykus 
dujų sprogimui daugiabutyje priešgaisrinės apsaugos tarnybai reikės imtis kitokių 
skubios pagalbos veiksmų nei susidūrus keliems automobiliams. Lygiai taip pat sveikatos 
priežiūros tarnybos turės imtis skirtingų veiksmų įvykus lėktuvo avarijai ar išsiliejus 
pavojingoms medžiagoms.

Pavojai
Ekstremaliojo įvykio vietoje greičiausiai bus daugybė pavojų ir neverta tikėtis, kad 

pradinio nelaimės vietos įvertinimo metu bus atlikta išsami pavojų rizikos apžvalga. Kita 
vertus, gali būti naudingas ir bendras pavojaus pobūdžio nurodymas - pvz., krentančios 
plytos ar gaisras. Specifinė informacija apie pavojingas medžiagas sumažina gelbėtojams 
kylančią riziką, nes jie pasirūpina atitinkamomis asmens apsaugos priemonėmis. Kadangi 
ataskaitą apie pavojus bus galima papildyti ir vėliau, pačioje pradžioje nereikia gaišti laiko 
stengiantis viską aprašyti. 

Privažiavimas
Greičiausiai nebus laiko įvertinti visus kelius, vedančius į ką tik atsitikusio ekstremaliojo 

įvykio vietą ir iš jos. Atvykstantiems gelbėtojams pravers bendro pobūdžio informacija, 
kurią galima išsiaiškinti nedelsiant. Pavyzdžiui, žinodami, kad eismas magistralėje 
toliau nelaimės vietos yra paralyžiuotas, vadovai (kartu su policija) gali pasirinkti kitą 
privažiavimą. Lygiai taip pat informacija apie apsemtus kelius ar sugriuvusius tiltus 
padeda sutaupyti laiko vėliau atvykstantiems gelbėtojams.

Nukentėjusiųjų skaičius
Visuomet visi nori žinoti nukentėjusiųjų skaičių, nes tai yra pagrindinis kriterijus, 

pagal kurį planuojama sveikatos priežiūros tarnybų pagalba. Nelaimės pradžioje vienas 
sudėtingiausių dalykų yra išsiaiškinti nukentėjusiųjų skaičių, nes dažnai nukentėjusieji 
būna sunkiai pasiekiami, paprastai apie juos sklando gandai (dažnai ir neteisingi!), o 
sužalojimų nesimato. Pradinio įvertinimo metu pakanka nustatyti apytikslį skaičių - 
geriausia tai padaryti greitai ir saugiai apžiūrėjus įvykio vietą.

Reikalingos skubios pagalbos tarnybos ir įranga
Nors greičiausiai jau bus atvykusios kitos skubios pagalbos tarnybos, labai svarbu per 

medicinos pagalbos vadovus akcentuoti, kad reikia atitinkamų tarnybų pagalbos. Taip 
pat šiame etape reikėtų nurodyti, kokios dar gali prireikti įrangos (kitokios nei paprastai 
naudojamos ekstremaliųjų įvykių metu), kad būtų galima kuo greičiau ją pristatyti.

Tęstinis vertinimas
Kai pradinis įvertinimas jau atliktas ir perduotas GMP valdymo centrui (pagal 

METHANE akronimą), GMP vadovas turi tikslinti ir atnaujinti nelaimės vietos vertinimo 
duomenis sveikatos priežiūros tarnybų požiūriu. Atvykus papildomoms pajėgoms tampa 
įmanoma sukurti vadovavimo ir kontrolės struktūrą, todėl GMP vadovas turi užtikrinti, 
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kad žemesnės grandies vadovams būtų nurodyta teikti atnaujintą informaciją iš jų 
kontroliuojamos teritorijos. Be to, GMP vadovas turi nuolat palaikyti ryšį su kitų tarnybų 
vadovais, kad surinktų su sveikatos priežiūra susijusią informaciją.

Tęstinio vertinimo proceso struktūrą sudaro antroji pradinio vertinimo dalis, pateikta 
žemiau: 
H Hazards Pavojai
A Access Privažiavimas 
N Number of casualties Nukentėjusiųjų skaičius
E Emergency services Reikalinga įranga ir personalas

Šį akronimą gali naudoti visų lygių vadovai.

Pavojai
Ir toliau labai svarbi informacija apie pavojus, kuri nulemia sprendimų priėmimą ir 

veiksmų planavimą. Žemesnės grandies vadovai turi užtikrinti, kad GMP vadovas gautų 
naujausius duomenis apie atsirandančius pavojus jų prižiūrimoje teritorijoje. Dažnai 
šią informaciją surinks už saugumą atsakingas GMP pareigūnas, kuris susisieks su kitų 
skubios pagalbos tarnybų pareigūnais, atsakingais už saugumą, ir atitinkamai informuos 
GMP vadovą.

Privažiavimas
Paprastai kelius, vedančius į nelaimės vietą ir iš jos, kontroliuoja policija. Tačiau už 

greitosios medicinos pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų susitikimo vietas ir GMP 
automobilių maršrutus išorinės užkardos ribose kontroliuoja už automobilių stovėjimą 
atsakingas GMP pareigūnas. Viena iš nuolatinio vertinimo dalių yra pagalbos plano 
pakeitimai (kuriuos gali lemti atsirandantys pavojai). Nelaimės epicentro vadovai taip pat 
gali pranešti apie nelaimės vietoje esančius specialius privažiavimus.

Nukentėjusiųjų skaičius
Nors nukentėjusiųjų nelaimės metu skaičius paaiškėja bėgant laikui, tačiau keičiantis 

situacijai įvykio vietoje rinkti informaciją tampa vis sudėtingiau. 
Todėl svarbu, kad į šį nelaimės vietos vertinimo aspektą būtų tinkamai atsižvelgta. Iš 

visų įvykio vietų reikia reguliariai gauti ataskaitas apie nukentėjusiųjų skaičių ir sužalojimų 
pobūdį (paprastai ši informacija pateikiama remiantis rūšiavimo prioritetais). Nelaimės 
epicentro vadovai ir už nukentėjusiųjų evakuacijos punktą atsakingas pareigūnas turi 
sekti duomenis apie nukentėjusiųjų būklę ir reguliariai šią informaciją perduoti GMP 
vadovui. Tai gali vykti bet kokia patogia forma, kai GMP vadovas apžiūri įvykio vietą 
arba naudojant oficialią ataskaitos formą. Norint tinkamai koordinuoti pagalbą nelaimės 
vietoje, svarbu žinoti bendrą ir likusių nukentėjusiųjų skaičių. Be to, tai padeda planuoti 
pagalbos ligoninėje poreikius.

VALDYMAS
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Reikalinga įranga ir personalas
Dėl įrangos nelaimės vietoje idealiu atveju turėtų rūpintis už įrangą atsakingas pareigūnas, 

kuris atsako už atsargų tiekimą ir už neįprastos įrangos poreikių nustatymą. Žemesnės 
grandies vadovai turės užtikrinti, kad į nelaimės vietos įvertinimą įtraukė reikalavimus dėl 
įrangos, kad už įrangą atsakingas pareigūnas galėtų pasirūpinti tinkamu jos pristatymu.

Įvykio vietoje esančių nukentėjusiųjų skaičius ir pobūdis nulems personalo poreikį. Kai 
kuriais atvejais tam tikriems pacientams reikės medicinos pagalbos specialistų komandų, 
o užsitęsusių nelaimių metu reikia ne specialistų, o pakankamo personalo skaičiaus, kad 
būtų galima užtikrinti darbą pamainomis ir pakankamą poilsį. GMP vadovas iš žemesnių 
vadovų turi gauti duomenis kad reguliariai perduotų aukštesniems pareigūnams įvykio 
vietos vertinimo ataskaitas.

Atsakomybė
Už įvykio vietos vertinimą atsakingi visi sveikatos priežiūros tarnybų vadovai. 

Naudodamas HANE formatą, kiekvienas turi nuolat vertinti teritoriją, už kurią yra 
atsakingas. Pvz. nelaimės epicentro GMP vadovas („bronzinis“) vadovas turi pastoviai 
vertinti situaciją nelaimės epicentre sveikatos priežiūros požiūriu, taip pat gauti nuolat 
atnaujinamą informaciją iš atrankinį rūšiavimą atliekančių asmenų, kiek kokios 
kategorijos yra nukentėjusiųjų. Gauta informacija naudojama organizuojant pagalbą 
konkrečioje teritorijoje (pvz. planuojant, kiek reikės personalo išnešti nukentėjusiuosius 
iš nelaimės epicentro į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą) ir perduodama aukštesnės 
grandies vadovams, kad jie susidarytų bendrą nelaimės vaizdą.

5. PARAMA

Skirstoma į  rūšiavimą, gydymą ir transportavimą.

5.1 RŪŠIAVIMAS

Įvadas
Rūšiavimas, kilęs iš senojo prancūzų kalbos žodžio “trier” (reiškiančio sijoti ar 

rūšiuoti), yra procesas, kurio metu pacientams priskiriamas prioritetas gydymui.
Rūšiavimas yra pirmasis medicinos pagalbos etapas ekstremaliosios situacijos atveju, 

kurios metu skubios pagalbos tarnybų tikslas yra maksimaliam pacientų skaičiui suteikti 
kiek įmanoma geresnę pagalbą. Tačiau pradinėse atsako stadijose greičiausiai nebus 
pakankamai kvalifikuoto personalo, kad būtų galima padėti visiems nukentėjusiesiems 
tuo pačiu metu. Jei kuo didesniam nukentėjusiųjų skaičiui norima suteikti kuo geriausią 
pagalbą, sumažinti bendrą mirštamumą, būtina taikyti prioritetų nustatymo metodą. Tam 
tikslui reikia įvertinti kiekvieno nukentėjusiojo būklės sunkumą ir santykinį prioritetą 
dėl pagalbos reikalingumo. Toks prioritetų nustatymas vadinamas rūšiavimu.

Visais atvejais, kai nukentėjusiųjų skaičius viršija turimus išteklius, reikalingas 
rūšiavimas. Todėl rūšiavimas yra būtina pasirengimo ekstremaliajai situacijai ir jos 
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planavimo dalis. Kita vertus, ne kiekvienos ekstremaliosios situacijos atveju reikalingas 
nustatytos formos rūšiavimas. Pavyzdžiui, jei iš sugriuvusio pastato pacientus galima 
išnešti tik po vieną, tuomet iki ligoninės rūšiavimas bus nereikalingas, nes medicinos 
pagalbą teikianti tarnyba prisitaikys prie krūvio (pacientų skaičiaus). Kitokia situacija 
bus tokiose nelaimėse kaip, pvz., traukinio avarija, kai vienu metu reikės įvertinti didelio 
nukentėjusiųjų skaičiaus būklę.

Istorija
Rūšiavimą pirmasis aprašė vyriausiasis Napoleono armijos chirurgas baronas 

Dominique Jean Larrey. Karo lauko tvarstymo postuose jis įdiegė nukentėjusiųjų rūšiavimo 
sistemą. Tuo metu kariniai interesai buvo svarbesni už medicininius: aukščiausias 
prioritetas atitekdavo nesunkiai sužeistiems kareiviams, kurie, suteikus minimalią pagalbą, 
galėdavo greitai grįžti į mūšio lauką. Anglų kalba duomenų apie rūšiavimą iki Pirmojo 
pasaulinio karo nėra. Jungtinių Amerikos Valstijų armijos istoriniuose dokumentuose 
apie dalyvavimą Pirmajame pasauliniame kare pats rūšiavimas nėra aprašomas, bet 
minima vieta, kur buvo rūšiuojami nukentėjusieji. Nuo to laiko rūšiavimas patobulėjo 
ir tapo karo medicinos pagrindu. Šiais laikais rūšiavimo koncepcija yra plačiai pritaikyta 
civiliniame sektoriuje, teikiant medicinos pagalbą kiekvieną dieną skubios pagalbos 
skyriuje taip pat ekstremalių situacijų ir katastrofų atvejais.

Tikslai
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. Rūšiavimas vyksta bet kokios nelaimės atveju: pradedant eismo avarija, kurios 
metu gali būti nukentėję keturi arba penki asmenys, o atvyksta tik du paramedikai, ir 
baigiant ekstremaliomis situacijomis, kur nukentėjusiųjų būna tiek daug, kad nepaisant 
didelio medicinos, slaugos personalo ir paramedikų skaičiaus tenka spręsti, kokia tvarka 
teikti pagalbą.

Rūšiavimo prioritetai. 
Rūšiavimo proceso tikslas - nustatyti prioritetą. Tada, atsižvelgiant į prioritetą ir kitus 

veiksnius, nusprendžiama dėl optimalios pagalbos. Rūšiavimo prioritetų apibendrinimas 
pateiktas lentelėje.

PARAMA
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Rūšiavimo prioritetai ekstremaliosios situacijos atveju

Kategorija Apibūdinimas Spalva
Prioritetų 
sistema

Neatidėliotina 
pagalba

Nukentėjusieji, kuriems reikia nedelsiant atlikti gyvybę 
išsaugančias procedūras.

Raudona P1

Skubi pagalba
Nukentėjusieji, kuriems reikia chirurginės arba medicinos 

pagalbos per artimiausias 2 – 4 valandas
Geltona P2

Atidėta pagalba
Nesunkiai sužeisti nukentėjusieji, kurie saugiai gali laukti pagalbos 

daugiau nei 4 valandas
Žalia P3

Beviltiški
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

Mėlyna

Mirę Be nustatomų gyvybės požymių Juoda Mirę

Reikia pastebėti, kad lentelėje pateikti rūšiavimo prioritetai atspindi klinikinių 
intervencijų poreikį, o ne sužalojimų sunkumą. Pavyzdžiui, jei pacientui, kuriam yra 
šokas, kraujuoja iš paprastos skalpo žaizdos, jam reikalinga skubi intervencija (raudonas 
prioritetas), nors pats sužeidimas yra palyginti nedidelis. Tokį pacientą priskyrus 
aukšto prioriteto kategorijai, paprastas veiksmas (spaudžiamasis tvarstis ant žaizdos) 
nukentėjusiajam gali išgelbėti gyvybę. Lygiai taip pat pacientas, nudegęs didelius odos 
plotus galūnėse, akivaizdu, kad patyrė gyvybei grėsmingą anatominį sužalojimą, ir jo 
būklė tikrai blogesnė nei turinčio žaizdą galvoje. Tačiau nudegusio paciento prognozė 
galbūt nepasikeis, jei jis pagalbos sulauks per pirmąsias valandas, o ne minutes.

P1 prioritetas (neatidėliotina pagalba)
Tai nukentėjusieji su gyvybei, galūnei ar regėjimui grėsmingais sužalojimais (pvz. 

katastrofinis kraujavimas, kvėpavimo takų obstrukcija ar įtampos pneumotoraksas). 
Gydymas yra būtinas nedelsiant. 

P2 prioritetas (skubi pagalba)
Tai nukentėjusieji patyrę rimtus sužalojimus, kuriems reikalingas gydymas 2-4 

valandų laikotarpiu (pvz., lūžęs šlaunikaulis, nors, jeigu tai atviras lūžis su masyviu 
kraujavimu – galėtų būti ir T1 prioritetas). 

P3 prioritetas (atidėta pagalba)
Tai nukentėjusieji su sužalojimais, leidžiančiais saugiai laukti gydymo daugiau nei 4 

val. (pvz., nedidelės žaizdos ar nudegimai, nesunkūs lūžimai). 

Beviltiški
Šis prioritetas NETURĖTŲ būti rutiniškai naudojamas. Sprendimą dėl beviltiškų 

pacientų kategorijos naudojimo priima visi nelaimės vietoje dirbantys sveikatos priežiūros 
tarnybų vadovai kartu. Jį galima atšaukti, kai atsiranda pakankamai išteklių, ir tuomet 
beviltiški pacientai priskiriami pirmajai kategorijai – pacientams, kuriems reikalinga 
neatidėliotina pagalba. Sprendimas turi būti pagrįstas bendru situacijos įvertinimu: reikia 
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atsižvelgti ir į pacientų skaičių, ir į turimus išteklius. Reikia akcentuoti, kad nepradėjus 
šios kategorijos taikyti tada, kai ji reikalinga, labai padidėja bendras ligotumas ir 
mirtingumas. Be abejo, sprendimas palikti sunkios būklės ar sunkiai sužeistus pacientus 
negydytus yra nelengvas, bet tai ne pasiteisinimas, dėl ko tas sprendimas nepriimtas. 
Beviltiškųjų prioritetas yra skirtas tiems pacientams, kurių sužalojimai yra tokie sunkūs, 
kad, nepaisant gydymo prognozė yra nepalanki (pvz. >90% kūno ploto nudegimai, 
atviras galvos sužalojimas esant GKS 3). Resursų naudojimas šių pacientų gydymui esant 
dideliam resursų poreikiui apsunkintų potencialų išgelbėtinų pacientų išgyvenamumą. 
Tačiau nuskausminimas ir paprasta slauga išlieka reikalinga.

Mirę
Labai svarbu atpažinti mirusiuosius ir juos tinkamai pažymėti. Tai padeda išvengti 

pakartotinio mirties nustatymo. 
Labai svarbu, kad visi įvykio vietoje dirbantys sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojai 

naudotų tokią pačią rūšiavimo sistemą ir pacientų skirstymo į kategorijas metodiką. Jei 
taip nebus, padidėja reikšmingų klaidų rizika. Nuo seno skirtingos organizacijos naudojo 
nevienodas rūšiavimo sistemas ir metodus, tačiau sumaišties, kurią šie neatitikimai 
sukelia įvykio vietoje ir pacientus priimančiose ligoninėse, įmanoma išvengti. 

Laikas
Rūšiavimas turi atspindėti nukentėjusiojo būklės pasikeitimus, todėl tai yra 

dinaminis, o ne statinis procesas. Paciento būklė dėl progresuojančių sužalojimų arba 
po atliktų operacijų gali pagerėti arba pablogėti. Nukentėjusieji gali būti rūšiuojami iš 
naujo bet kuriame etape ir privalo būti rūšiuojami prieš pereinant prie tolesnio pagalbos 
teikimo etapo. Taigi rūšiavimas gali vykti keletą kartų: nelaimės vietoje, nukentėjusiųjų 
evakuacijos punkte, prieš transportavimą, atvykus į ligoninę, specializuotos pagalbos 
fazėje, prieš išrašant iš ligoninės, operacinėse ir skyriuose. Be išvardytų atvejų, kurie nuo 
išorinių aplinkybių priklauso daugiau nei nuo paciento, rūšiavimo kategorija gali keistis 
pastebėjus jo būklės pokyčius. Labai svarbu, kad nustatytas nukentėjusiojo prioritetas 
būtų žinomas darbuotojams, priimantiems sprendimus dėl intervencijų. Šiam tikslui 
reikia nuspręsti, koks metodas bus taikomas prioritetui nurodyti. Toliau šiame skyriuje 
bus rašoma apie žymėjimui taikomą rūšiavimo kortelių metodą.

Vieta
Pirmasis sprendimas (pirminis rūšiavimas) dažniausiai priimamas toje vietoje, 

kur randamas nukentėjusysis. Tolesni sprendimai (antrinis rūšiavimas) įvykio vietoje 
daromi nukentėjusiųjų evakuacijos punkte. Rūšiavimo ir evakuacijos schema parodyta 
paveiksle. Dalis pacientų, ypač patyrę nesunkius sužalojimus, po antrojo rūšiavimo etapo 
per evakuacijos zoną gali vykti tiesiai į ligoninę, nesuteikus specifinės pagalbos nelaimės 
vietoje. Tai būtina, jei nukentėjusiųjų skaičius labai pranoksta pagalbos galimybes ir 
išskiriama „beviltiškų pacientų“ kategorija.

PARAMA
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Rūšiavimo ir evakuacijos schema

Rūšiavimo metodai
Apsisprendus dėl rūšiavimo kategorijų, reikia pasirinkti patikimą rūšiavimo metodą, 

kad visi rūšiuotojai priimtų vienodus sprendimus. Nukentėjusiųjų gali būti labai daug, 
todėl per trumpą laiką reikės greitai priimti daugybę svarbių sprendimų. Rūšiavimo 
metodai, kurie naudojami vieno nukentėjusiojo būklei įvertinti, gali netikti tuomet, kai 
reikės ištirti didelį skaičių pacientų. Kai tiriamas vienas pacientas, galima skirti pakankamai 
laiko palyginti išsamiai anamnezei ir objektyviam tyrimui. Jeigu greitai reikia įvertinti 
daug nukentėjusiųjų, tuomet laiko ar specialios įrangos reikalaujantys rūšiavimo metodai 
netinka, nes užtrukus vieno nukentėjusiojo įvertinimui, laiku nesuteikiama pagalba 
kitiems pacientams. Be to, ekstremaliosios situacijos atveju Lietuvoje pradinį rūšiavimą 
dažniausiai atliks žmonės, kurie galbūt anksčiau to niekada nedarė. Dėl šios priežasties 
„pirmasis žvilgsnis“, arba pirminis rūšiavimas, kurį greitai įvertindami nukentėjusiuosius 
atlieka pirmieji į nelaimės vietą atvykę gelbėtojai, turi būti greitas, paprastas, saugus ir 
standartizuotas. Iš esmės šią problemą išspręsti pavyko sukūrus objektyvias rūšiavimo 
skales. Objektyvių metodų privalumai: jie yra atkartojami, nereikalauja ypatingų 
klinikinių įgūdžių ar patirties, jų galima greitai ir patikimai išmokyti personalą, kuris 
turi minimalų medicininį išsilavinimą. Patyrę gydytojai kartu su objektyvia rūšiavimo 
sistema panaudos ir papildomą informaciją, kuri padės priimti galutinį sprendimą dėl 
rūšiavimo kategorijos

 Atlikus pirminį rūšiavimą, nukentėjusiųjų evakuacijos punkte gali būti daugiau laiko 
ir priemonių detalesniam antriniam rūšiavimui. Siekiant atskirti šiuos du rūšiavimo 
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etapus, jie vadinami atrankiniu rūšiavimu ir detaliuoju rūšiavimu. Kita vertus, tais 
atvejais, kai yra didžiulis nukentėjusiųjų skaičius, gali niekada nebūti galimybių atlikti 
detalųjį rūšiavimą. Tokiu atveju pakartotinai bus atliekamas atrankinis rūšiavimas.

Atrankinis rūšiavimas
Šis rūšiavimas iš pirmo žvilgsnio padeda nukentėjusiuosius suskirstyti į kategorijas. 

Kadangi bet kurio metodo tikslumas priklauso nuo informacijos kiekio, reikalingo 
sprendimui priimti, o informacijai surinkti reikia laiko, tenka ieškoti kompromiso tarp 
greičio ir tikslumo. Atrankinio rūšiavimo tikslas yra dėl didelio sužeistųjų skaičiaus 
susidariusiame chaose įvesti nors šiokią tokią medicininę tvarką. Kadangi didžioji dalis 
nukentėjusiųjų bus patyrę tik nedidelius sužalojimus, efektyviausia pirmajame žingsnyje 
atskirti 3 prioriteto (atidėtos pagalbos) pacientus nuo likusiųjų nukentėjusiųjų. Šiame 
etape galima teigti, kad galintiems vaikščioti pacientams skubi arba neatidėliotina pagalba 
nereikalinga, todėl jie priskiriami 3 prioritetui (atidėtos pagalbos). 

Atrankinio rūšiavimo algoritmas pateiktas paveiksle.

Atrankinio rūšiavimo algoritmas

Mobilumas
Galintys vaikščioti nukentėjusieji priskiriami P3 kategorijai, kitaip tariant, 

nereikalaujantys skubios pagalbos. Tai yra atranka pagal mobilumą.
Žinoma, bus nuomonių, kad pacientas galėtų vaikščioti ir su nugaroje styrančiu 

peiliu arba patyręs 50% kūno nudegimą. Tačiau galiausiai tokie nukentėjusieji susmunka, 
ir kadangi rūšiavimas yra dinaminis procesas, įvertinus iš naujo jų prioritetai būna 

PARAMA

VAIKŠTO

KVĖPUOJA

KVĖPAVIMO DAŽNIS

KAPILIARŲ PRISIPILDYMO 
LAIKAS

MIRĘS

ATVĖRUS KVEPAVIMO TAKUS

1 PRIORITETAS
Neatidėliotina pagalba

2 PRIORITETAS
Skubi pagalba

3 PRIORITETAS
Atidėta pagalba
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pasikeitę. Svarbu atsiminti, kad atrankinis rūšiavimas yra tik momentinis paciento būklės 
vertinimas ir negalima atspėti, kaip jo būklė pasikeis vėliau. Jei bijant galimo būklės 
blogėjimo rūšiavimo kategorijų reikalavimai pakeičiami, tokiu atveju neproporcingai 
didesnis pacientų skaičius priskiriamas P1 ir P2 kategorijai, t. y. tiems, kuriems reikia 
pagalbos, ir todėl viršijami sveikatos priežiūros tarnybų ištekliai. Dėl šios priežasties 
rūšiavimas turi būti dinaminis procesas.

ABC
Nevaikštantys pacientai priskiriami 1 prioritetui (reikalinga neatidėliotina pagalba), 

2 prioritetui (reikia skubios pagalbos) arba laikomi mirusiais. Atitinkama kategorija 
nustatoma paprastais būdais įvertinus kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą ir 
kraujotaką. 

Vien tik pažiūrėjus, galima pamatyti, ar pacientas kvėpuoja. Laikoma, kad sąmoningų 
pacientų kvėpavimo takai yra atviri (bet ne apsaugoti). Jei nekvėpuoja (ar yra abejonių 
dėl kvėpavimo), kvėpavimo takus reikia atverti paprastu būdu (pakelti galvą ir smakrą 
arba išstumti apatinį žandikaulį, jei įtariama, kad yra kaklo trauma). Iš naujo būklė 
vertinama tikrinant, ar ligonis nepradėjo kvėpuoti. Žmonės, kurie ir atvėrus kvėpavimo 
takus nekvėpuoja, laikomi mirusiais. Jei atvėrus kvėpavimo takus ligonis pradeda 
kvėpuoti, vadinasi, yra kvėpavimo takų problema. Kvėpavimo takų praeinamumas labai 
svarbus, todėl šie žmonės priskiriami P1 kategorijai, t. y. jiems reikalinga neatidėliotina 
pagalba. Jei neužtikrinamas kvėpavimo takų praeinamumas, šie pacientai gali nustoti 
kvėpuoti. Kalbant apie rūšiavimą siaurąja prasme, nereikėtų nieko daryti, nes pradėjus 
gydymą trinka tolesnis rūšiavimas. Realybėje reikėtų liudininkų paprašyti, kad padėtų 
palaikyti atvirus kvėpavimo takus, galbūt galima įkišti paprastą priemonę kvėpavimo 
takų praeinamumui užtikrinti (orofaringinį vamzdelį) arba pacientą paguldyti į stabilią 
šoninę padėtį.

Jei pacientas kvėpuoja ar kvėpavimas pakankamas, būklę galima objektyviai įvertinti 
pagal kvėpavimo dažnį. Jei kvėpavimas labai retas (9 kartai arba mažiau per minutę) 
arba dažnas (30 arba daugiau kartų per minutę), vadinasi, pagrindinė problema susijusi 
su kvėpavimu ir šie pacientai priskiriami P1 kategorijai (jiems reikia neatidėliotinos 
pagalbos). Jei kvėpavimo dažnis yra normalus (nuo 10 iki 29 kartų per minutę), 
vertinama kraujotaka, nors ikistacionariniu laikotarpiu tai padaryti nėra lengva. 
Kapiliarų prisipildymo laikas tikrinamas spaudžiant nago guolį. Jei šis laikas ilgesnis nei 
dvi sekundės, paciento kraujotaka

yra sutrikusi, todėl jam reikalinga neatidėliotina pagalba ir jis priskiriamas P1 
kategorijai. Praktikoje tenka jau šiuo laikotarpiu stabdyti išorinį kraujavimą: užspausti 
žaizdą gali pats pacientas arba kitas žmogus, jeigu turima, gali būti uždedamas turniketas. 
Jei kapiliarų prisipildymo laikas trumpesnis nei dvi sekundės, pacientas priskiriamas 
P2 kategorijai – jam reikalinga skubi pagalba. Kraujotaka vertinama pagal kapiliarų 
prisipildymo laiką, kadangi jį galima nustatyti labai greitai ir jis parodo periferinių audinių 
perfuziją. Jei kapiliarų prisipildymo laiko dėl įvairių priežasčių (šaltis, tamsu, lakuoti 
nagai ir pan.) patikrinti neįmanoma, todėl rekomenduojama vertinti pulsą, rūšiavimo 
metu nustatant, ar jis ne didesnis kaip 120 kartų per minutę. Rekomenduojama skaičiuoti 
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pulsą 15 sek. ir dauginti iš 4. Tačiau toks pulso vertinimas užtrunka ilgiau, o kapiliarų 
prisipildymo laikas patikrinamas per septynias sekundes: penkias sekundes reikia spausti 
ir dvi sekundes vertinti. 

Vieno nevaikštančio paciento atrankinis rūšiavimas neturėtų užtrukti ilgiau nei 20 
sekundžių, todėl pirminį rūšiavimą galima atlikti labai greitai. Vadovaujantis tokiu plačiu 
požiūriu, medicinos pagalba įgauna kryptį ir pirmiausia sukoncentruojama į 1 prioriteto 
pacientus. Kadangi atrankinis rūšiavimas vyksta greitai, jį nesunku pakartoti bet kurioje 
atsako stadijoje, todėl šis metodas taikytinas visuomet, kai reikia greitai išrūšiuoti didelį 
skaičių pacientų.

Vaikų atrankinis rūšiavimas
Atrankinio rūšiavimo fiziologiniai parametrai pagrįsti suaugusiųjų rodmenimis. 

Jeigu jie būtų taikomi mažiems vaikams, tuomet tik dirbtinai padaugėtų sunkesnei 
kategorijai priskiriamų pacientų. Greičiausiai nebus problemos tose nelaimėse, kur bus 
nedaug nukentėjusių vaikų, nes vien dėl praktinių ir žmogiškųjų priežasčių vaikus bus 
stengiamasi iš įvykio vietos išvežti pirmiausia. Tačiau tais atvejais, kai bus nukentėję daug 
vaikų, toks sistemingas “perrūšiavimas” gali turėti neigiamos įtakos bendram atsakui, nes 
nebus efektyviai nustatomi prioritetai. Siekiant pataisyti šį neišvengiamą trūkumą, buvo 
sukurta pediatrinė rūšiavimo juosta, kuri atrankinį rūšiavimą pritaiko pagal normalius 
vaiko fiziologinius rodiklius.

Vaikų rūšiavimo juosta pagrįsta principu, kad 1–10 metų vaikų ūgis yra tiesiogiai 
proporcingas jų amžiui, svoriui ir gyvybinių funkcijų rodmenimis (lentelė). Tuo remiantis 
yra sukurta įvairių vaikų atrankinio rūšiavimo algoritmų, atsižvelgiant į gyvybinių 
funkcijų rodmenų normas. Šie algoritmai būna užrašyti ant vandeniui atsparios juostos, 
kuri ištiesiama greta vaiko. Toje vietoje, kurią siekia vaiko kulnai, yra jo ūgį atitinkantis 
algoritmas.

Normalūs vaikų gyvybinių funkcijų rodikliai
Amžius Kvėpavimo dažnis Pulso dažnis

<1 30-40 110-160
1-2 25-35 100-150
2-5 25-30 95-140
5-12 20-25 80-120
>12 15-20 60-100

Pediatrinė rūšiavimo juosta sudaryta remiantis faktu, kad nuo 1 iki 10 metų vaikų 
ūgis yra tiesiogiai proporcingas amžiui, svoriui ir gyvybinių funkcijų rodikliams. Tokiu 
būdu sukurti modifikuoto atrankinio rūšiavimo algoritmai, kuriuose vadovaujamasi 
gyvybinių funkcijų rodiklių normomis. Šie algoritmai išdėstyti lentelėse ant vandeniui 
atsparios juostos, kuri ištiesiama šalia gulinčio vaiko. Ten, kur vaiko kulnai liečia juostą, 
toje vietoje yra vaiko ūgį atitinkantis algoritmas (paveikslas).

PARAMA
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Pediatrinė rūšiavimo juosta

Detalusis rūšiavimas
Kai pacientai patenka į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą, juos reikia atidžiau 

perrūšiuoti, jei jau yra pakankamai tam reikalingų išteklių. Šis procesas vadinamas 
detaliuoju rūšiavimu. Detalusis rūšiavimas yra tolesnis etapas po atrankinio rūšiavimo, 
ir jį sudaro paciento fiziologinių pokyčių įvertinimas. Šioje stadijoje dar neieškoma 
anatominių pokyčių, nes gydymas, dėl kurio sprendžiama (t. y. dėl skubios pagalbos 
poreikio), nepriklauso nuo minėtos informacijos. Detalusis rūšiavimas pagrįstas 
peržiūrėta traumos skale, kurią sukūrė Champion. Balais vertinamas paciento kvėpavimo 
dažnis (KD), sistolinis kraujo spaudimas (SKS) ir sąmonė pagal Glazgo komų skalę 
(GKS), o bendra šių parametrų balų suma gali būti nuo 0 iki 12 (lentelė).



73

Detalusis rūšiavimas (peržiūrėta traumos skalė)
Komponentas Vertinamas rodmuo Balai

Glazgo komų skalė

13-15 4
9-12 3
6-8 2
4-5 1
3 0

Kvėpavimo dažnis

10-29 4
>29 3
6-9 2
1-5 1
0 0

Sistolinis kraujo spaudimas

≥90 4
76-89 3
50-75 2
1-49 1

0 0

12 balų yra fiziologinė norma, todėl rūšiavimo prioritetas būtų P3. Bet kurio iš 
gyvybinių parametrų sumažėjimas vienu balu yra lygus ~3% mirtingumui, todėl tai 
pakelia rūšiavimo prioritetą į P2. Sumažėjimas dviem balais yra lygus ~10% mirtingumui, 
todėl balų suma lygi 10 ar mažiau yra P1 rūšiavimo prioritetas. Jei naudojama ketvirtoji 
(beviltiškų) kategorija, ją atitinka vertinimas pagal peržiūrėtą traumos skalę nuo 1 iki 3. 
Kaip parodyta lentelėje, remiantis peržiūrėta traumos skale galima priskirti rūšiavimo 
prioritetus.

Peržiūrėta traumos skalė ir prioritetai
Peržiūrėta traumos skalė Rūšiavimo prioritetas

12 P3
11 P2

1-10
(1-3)

P1
Beviltiški (jeigu autorizuota)

0 Miręs

Nors peržiūrėta traumos skalė sukurta kaip baigčių kriterijus naudojant mirtį ir 
anatominius sužalojimus, šiuo metu tai yra objektyviausia fiziologiniais rodmenimis 
pagrįsta sistema, tinkama ekstremaliosios situacijos atveju. Prognozuojamos baigtys 
pagal peržiūrėtą traumos skalę ir rūšiavimo prioritetą pateiktos  lentelėje.

PARAMA
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Prognozuojamas išgyvenamumas pagal rūšiavimo kategorijas
Peržiūrėta traumos skalė Rūšiavimo prioritetas Tikimybė išgyventi, %

12 P3 99,5
11 P2 96,9

1-10
(1-3)

P1
Beviltiški (jeigu autorizuota)

25-87,9

0 Miręs 3,7

Įvertinimas pagal peržiūrėtą traumos skalę (detalusis rūšiavimas) atliekamas palyginti 
greitai ir gaunamas rezultatas yra stabilus bei patikimas. Ši skalė papildo anksčiau aptartą 
atrankinio rūšiavimo metodą, kuriame taikomas vienas tas pats rodmuo (kvėpavimo 
dažnis), kraujotakos sistema vertinama sudėtingesniu būdu (sistolinis kraujo spaudimas) 
ir pridedamas sąmonės vertinimas. Nors kraujospūdžiui išmatuoti ir sąmonei pagal 
Glazgo komų skalę įvertinti reikia daugiau laiko, įgudęs vertintojas paciento kategoriją 
turėtų nustatyti greičiau nei per 1 minutę. Čia aprašytas detalusis rūšiavimas tinka tose 
situacijose, kai kiekvienam pacientui ištirti galima skirti truputį daugiau laiko (pvz., 
kai yra mažiau pacientų ar daugiau žmonių gali atlikti įvertinimą, jeigu tikslumas yra 
svarbesnis nei ištyrimui sugaištas laikas). Šioje skalėje vertinami fiziologiniai rodmenys 
yra tie patys, kurie tikrinami monitoruojamiems pacientams. Todėl peržiūrėta traumos 
skalė yra naudinga dvigubai: ji taikoma ir kaip rūšiavimo metodas, ir kaip būdas paciento 
būklei stebėti. Jei reikia informacijos apie anatominius pokyčius, tuomet detalusis 
rūšiavimas turi būti derinamas su kurios nors formos apžiūra, aprašyta žemiau.

JAV kariniame jūrų laivyne atliktas tyrimas parodė, kad net nespecialistai po trumpų 
mokymų gali išmokti patikimai vertinti nukentėjusiuosius pagal traumos skalę. Taigi šios 
sistemos taikymas pasiteisina. Be to, daugelyje šiandieninių nukentėjusiųjų žymėjimo 
kortelių yra numatyta vieta informacijai apie paciento vertinimą pagal traumos skalę. 
Fiziologiniais rodmenimis pagrįsti rūšiavimo metodai pritaikomi greitai, skirtingi vertintojai 
gauna tokį patį rezultatą (vertinimas atkartojamas), šie metodai yra atrankinio rūšiavimo 
tąsa. Kita vertus, visiškai neatsižvelgiama į sužalojimo pobūdį, todėl neįmanoma nuspręsti, 
ar pacientą vežti į bendrojo profilio, ar specializuotą ligoninę. Panaudojant geriausias aptartų 
anatominiais ir fiziologiniais pokyčiais pagrįstų metodų ypatybes, galima sukurti palyginti 
tobulą rūšiavimo metodą. Fiziologiniais pokyčiais pagrįsti metodai, pvz., traumos skalė, 
taikomi greitai ir paprastai, todėl gali būti naudojami pirminiam rūšiavimui. Juos papildo 
informacija apie anatominius pokyčius, kuriuos įmanoma nustatyti per trumpą laiką ir 
įvykio vietos sąlygomis. Rūšiavimą atliekantis asmuo, pasinaudodamas savo klinikine 
patirtimi, gali pakoreguoti fiziologinį prioritetą po to, kuomet nustato diagnozę. Tai, kartu 
su taikomo gydymo efektyvumu gali pakeisti prioritetą evakuacijai į sekantį medicininės 
pagalbos lygmenį. Pavyzdžiui, sužeistasis, kuris negali vaikščioti dėl to, kad yra patempęs 
čiurną, gali turėti P2 prioritetą po atrankinio rūšiavimo, tačiau šis prioritetas bus pakeistas 
į P3 prioritetą po įvertinimo aukštesniame lygyje (žinoma, jeigu patyręs klinicistas atliko 
atrankinį  rūšiavimą, jis galėjo priskirti P3 prioritetą šiam pacientui jau pirmojo kontakto 
metu). Ir priešingai, ambulatoriniam (vaikštančiam) pacientui atrankinio rūšiavimo 
metu bus priskirtas P3 rūšiavimo prioritetas, tačiau, patyręs klinicistas gali pakeisti šio 
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nukentėjusiojo prioritetą į T1, jeigu yra kvėpavimo takų nudegimo požymių ir dėl to 
yra tikėtina jų obstrukcija, nepriklausomai nuo fiziologinių rodiklių, nustatytų atliekant 
detalųjį rūšiavimą. Galvos traumą patyrę žmonės vežami į neurochirurgijos centrą, nudegę 
pacientai  – į nudegimų centrą. Jei evakuacija užtrunka, informaciją apie anatominius 
pokyčius galima patikslinti pirminės ir netgi antrinės apžiūros metu gautais duomenimis. 

Rūšiavimo metodų santrauka pateikta lentelėje.

Rūšiavimo metodų santrauka

Vieta Reikalingas gydymas Kas atlieka rūšiavimą Rūšiavimo metodas

Nelaimės vieta
Gyvybę gelbstinti pirmoji 

pagalba
Paramedikas (pirminio 
rūšiavimo pareigūnas)

Atrankinis rūšiavimas

Nukentėjusiųjų 
evakuacijos punktas

Palaikantis gyvybę
Paramedikas/gydytojas 

(antrinio rūšiavimo 
pareigūnas)

Atrankinis arba detalusis 
rūšiavimas

Nukentėjusiųjų 
evakuacijos punktas

Specializuota reanimacinė 
pagalba

Gydytojas (antrinio 
rūšiavimo pareigūnas)

Detalusis rūšiavimas ir 
preliminari apžiūra

Ligoninės priėmimas
Specializuota reanimacinė 

pagalba

Vyresnysis skubios 
medicinos gydytojas/

Slaugytoja, atsakinga už 
rūšiavimą

Atrankinis ir detalusis 
rūšiavimas

Ligoninė Gyvybę gelbstinti chirurgija Vyresnysis chirurgas Pirminė ir antrinė apžiūra

Rūšiavimas ir intervencijų eiliškumas
Konkretaus nukentėjusiojo rūšiavimo prioritetas yra tik vienas iš veiksnių, kuriuos 

reikia įvertinti sprendžiant dėl intervencijų eiliškumo. Šią vietą svarbu akcentuoti, nes 
dažnai manoma, kad rūšiavimo kategorija yra absoliutus eilės tvarkos rodiklis. Kiti 
veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, priklausys nuo intervencijos, dėl kurios sprendžiama. 
Eilės tvarka, pagal kurią nukentėjusieji evakuojami iš įvykio vietos, priklauso nuo 
daugybės veiksnių. Žinoma, labai svarbus rūšiavimo metu nustatytas prioritetas, tačiau 
tai nėra vienintelis lemiantis veiksnys.

Veiksniai, kurie nulemia evakuacijos eiliškumą
Nuo išteklių priklausomi veiksniai Nuo pacientų priklausomi veiksniai

GMP automobilių prieinamumas Sėdimosios vietos ar neštuvų poreikis

Lydinčio personalo prieinamumas Pasirengimas pervežimui

GMP automobilių maršrutas Pervežimo į specializuotus centrus poreikis

Taigi, nors įvykio vietoje gali būti aukšto prioriteto pacientų, gali būti, kad pirmiausia 
vertės išvežti lengvesnės būklės nukentėjusiuosius, o sunkios būklės pacientams suteikti 
pagalbą, kurios dėka jie išgyvens pervežimo metu. Be to, kadangi automobilyje yra 
vietos, sėdintys 3 prioriteto pacientai gali būti transportuojami kartu su 1 prioriteto 
nukentėjusiuoju.

Tai nereiškia, kad pacientams suteikiamas aukštesnis prioritetas, tiesiog optimaliai 
panaudojami ištekliai, siekiant suteikti kuo geresnę pagalbą visiems nukentėjusiesiems. 

PARAMA
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Dėl šios priežasties ligoninės kiekvienoje stadijoje turi būti pasirengusios priimti bet 
kokio prioriteto pacientus.

Žymėjimas rūšiavimo metu
Išrūšiuoti pacientai turi būti paženklinti. Nėra prasmės rūšiuoti nukentėjusiuosius, jei 

kiti gelbėtojai nemato būklės vertinimo rezultatų, todėl reikalingas koks nors žymėjimo 
būdas, pvz. rūšiavimo kortelė.  

Tinkamiausios kortelės turi atitikti žemiau išvardytus kriterijus.
•	 Gerai matomos
•	 Atitinkančios nacionalinius standartus
•	 Su nurodytais kategorijų numeriais
•	 Su nurodytais kategorijų pavadinimais
•	 Kategoriją atitinkančios spalvos
•	 Paprastai naudojamos
•	 Lengvai ir patikimai pritvirtinamos
•	 Su galimybe lengvai keisti prioritetus
•	 Atspari naudojimui lauko sąlygomis
•	 Su atmintine vartotojui, kaip atlikti atrankinį ir detalųjį rūšiavimą

Labai patogu, jei rūšiavimo kortelėje įvykio vietoje galima užrašyti su pacientu 
susijusią informaciją. Pirmenybė teikiama pagrindinėms spalvoms, kurios geriau 
matomos prieblandoje. Kortelės, kaip ir rūšiavimo metodai, pasirenkami atsižvelgiant į 
turimą laiką ir sąlygas. Todėl atrankinio rūšiavimo įvykio vietoje metu kaip alternatyvą 
standartinėms kortelėms galima naudoti skalbinių segtukus arba spalvotus pleistrus. 

Rūšiavimo kortelių tipai
Rūšiavimo kortelės paprastai būna dviejų tipų: viengubos ir sulankstomos. 

Viengubos kortelės
Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai yra viengubos spalvotos kortelės, ant kurių 

nurodyti atitinkami prioritetai. Viengubos kortelės pavyzdys parodytas paveiksle. 
Rūšiavimo metu viena kortelė yra pritvirtinama prie paciento, ir tam paprastai 
naudojamas raištelis (bet galimos įvairios variacijos). 
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viengubos kortelės

Ši sistema nėra taip paprastai suderinama su poreikiu dažnai vertinti pacientų 
būklę. Pakeisti paciento kategoriją yra palyginti sudėtinga, nes pirmiausia reikia nuimti 
senąją kortelę ir tik tada galima tvirtinti naująją. Be to, gali kilti didelių problemų, jei 
pirmojoje kortelėje jau buvo pateikta svarbi informacija apie pacientą. Tokiais atvejais 
nukentėjusiajam reikia palikti abi korteles arba visus duomenis perrašyti į naująją. Jei 
lieka ir pirmoji kortelė, gali kilti sumaištis dėl nukentėjusiojo kategorijos, nes atrodys, kad 
jam nustatyti du rūšiavimo prioritetai.

Vienas iš viengubos kortelės variantų yra Mettag kortelės. Jų apačioje yra spalvotos 
perforuotos juostos, kurios atitinka skirtingas rūšiavimo kategorijas. Nustačius rūšiavimo 
prioritetą, nuplėšiamos juostos, kurios neatitinka paciento kategorijos, ir lieka apatinė 
juosta, kuri parodo prioritetą. 

PARAMA

1 PRIORITETAS 
NEATIDĖLIOTINA PAGALBA

2 PRIORITETAS 
SKUBI PAGALBA

3 PRIORITETAS ATDĖTA 
PAGALBA

MIRĘS
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Mettag tipo rūšiavimo kortelė

Ši kortelė turi du trūkumus. Pirma, paciento prioritetas gerai matomas tik priėjus iš 
arti, todėl jeigu pacientai skaičiuojami per atstumą, gali kilti problemų. Antra, kadangi 
nuplėšiamos juostos yra taip išdėstytos, kad aukščiausias prioritetas yra viršuje, nėra 
galimybės kito rūšiavimo metu pacientą priskirti žemesnei kategorijai, nebent jam 
būtų išduodama nauja kortelė, o tai, kadangi kiekviena kortelė turi unikalų paciento 
identifikacinį numerį, naujos kortelės panaudojimas potencialiai sukuria “naują“ 
nukentėjusįjį.

Viengubos rūšiavimo kortelės nėra idealiai tinkamos dinaminiam rūšiavimui.

Sulankstomosios kortelės
Šios kortelės yra kryžiaus (pav.) arba armonikėlės (pav.) formos. Pirmuoju atveju 

kryžiaus kampai būna sulankstyti į vidų, kad kortelė atrodytų stačiakampio formos, o 
matomos spalvos ir žymės priklauso nuo to, kaip kortelė sulankstyta, todėl ji gali reikšti 
bet kurį prioritetą. 
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Kryžiaus formos kortelė

Jei prioritetas pasikeičia, kortelę galima perlankstyti, kad matytųsi nauja tinkama 
spalva ir žymėjimas. Pastaruoju atveju kortelę galima sulankstyti taip, kad matytųsi bet 
kuris prioritetas, o klinikiniai užrašai laikomi kaip atskira kortelė. 

sulankstoma kortelė
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Šios sistemos padeda išvengti problemų, kylančių dėl dinaminio rūšiavimo, kai 
galima nesunkiai pakeisti kategorijas, išsaugant klinikinius įrašus, nes vienam pacientui 
naudojama tik viena kortelė. Be to, ta pati kortelė, uždėta pacientui atrankinio rūšiavimo 
metu ar po jo, gali būti naudojama bet kurio kito pakartotinio rūšiavimo metu, tiek 
ligoninėje, tiek už jos ribų. 

Tokios kortelės ypač patogios, tačiau jomis gali piktnaudžiauti pacientai ar jų artimieji, 
nes perlanksčius kortelę galima nesunkiai pakeisti prioritetą.

5.2 GYDYMAS

Įvadas
Ekstremaliosios situacijos, kurios atveju yra daug nukentėjusiųjų, daugybė žmonių 

teiks pagalbą sužeistiesiems ar kitaip nukentėjusiesiems. Šių žmonių patirtis bus labai 
skirtinga, pradedant susirūpinusiais liudininkais ir baigiant specializuotą pagalbą 
teikiančiais gelbėtojais. Pirmąją pagalbą pirmosiomis minutėmis po nelaimės paprastai 
suteikia kiti likę gyvi žmonės, kurie patys gali būti sužaloti, ir liudininkai, tuo metu buvę 
netoli nelaimės vietos. Dalis tokių gelbėtojų gali mokėti teikti pirmąją pagalbą ir todėl 
galės užtikrinti veiksmingesnę pagalbą. Ši pirmoji pagalba gali išsaugoti gyvybes. Pirmąją 
pagalbą suteikia likę gyvi po nelaimės žmonės ir įvykio liudininkai. Tik tuomet, kai 
atvyks skubios pagalbos tarnybos, įvykio vietoje atsiras daugybė žmonių, mokančių teikti 
pirmąją pagalbą. Visi policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai mokosi 
suteikti pirmąją pagalbą, be to, kai kurios skubios pagalbos tarnybos turi specializuotai 
pagalbai reikiamos įrangos ir personalo, mokančio ja naudotis. Pasidalijusios funkcijas ir 
atsakomybę, visos skubios pagalbos tarnybos pradeda pradinį gydymą. Tačiau labai svarbu 
yra atsiminti, kad gydymas turi būti atliekamas tik po rūšiavimo (išskyrus pačio rūšiavimo 
atliekamą kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimą ir masyvaus išorinio kraujavimo 
stabdymą). Visose nelaimėse, įvykusiose už ligoninės ribų, atsakomybė už gydymą tenka 
GMP tarnybai. Jos darbuotojų įgūdžiai gali būti skirtingi: pagalbiniai darbuotojai moka 
teikti pirmąją pagalbą, paramedikai  - bazinę medicinos pagalbą, slaugytojai ir gydytojai 
– specializuotą reanimacinę pagalbą. GMP tarnybos pajėgas papildo į įvykio vietą atvykę 
gydytojai ir slaugytojai, atsiųsti pagal ekstremaliųjų situacijų planus arba kaip mobiliųjų 
medicinos pagalbos komandų nariai. Labai svarbu, kad sveikatos priežiūros tarnyboms 
vadovaujantys asmenys prisimintų, iš ko susideda medicinos pagalba masinės nelaimės 
atveju (12.1 atmintinė). Siekiant, kad nukentėjusiųjų gydymo rezultatai būtų kuo 
geresni, prieš gydymą ir transportavimą būtina atlikti rūšiavimą. Po rūšiavimo ribotus 
specializuotos reanimacinės pagalbos išteklius galima skirti tiems nukentėjusiesiems, 
kuriems labiausiai reikia. Mažiau kvalifikuotos pagalbos įgūdžių turintys gelbėtojai gali 
pasirūpinti žmonėmis, kurių sužalojimai lengvesni.

Gydymo vieta
Didžiąją pirmosios pagalbos dalį liudininkai suteikia įvykio vietoje. Šios procedūros 

(greičiausiai tai nebus kvėpavimo takų atvėrimas ir ventiliacija) atliekamos per kelias 
pirmąsias minutes po įvykusios nelaimės. Kai atvyksta skubios pagalbos tarnybos ir 
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nustatoma sveikatos priežiūros valdymo bei kontrolės struktūra, pagrindinė specializuota 
veikla koncentruojama nukentėjusiųjų evakuacijos punkte (paveikslas).

Gydymas ekstremaliosios situacijos atveju

Nelaimės metu įstrigusiems sužeistiesiems gali reikėti specializuotos reanimacinės 
pagalbos, kuri turi būti suteikta vietoje. Taip pat į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą 
atvykę sužeistieji, kuriems reikia tik pirmosios pagalbos, ne grąžinami į nelaimės vietą, 
o gydomi minėtame punkte. Vežti pacientus rengiamais nukentėjusiųjų evakuacijos 
punkte, dažniausiai netoli transportavimo punkto, kuriame į GMP automobilius įkeliami 
nukentėjusieji.

Gydymo apimtis
Gydymo nelaimės vietoje tikslas yra ne išgydyti nukentėjusiuosius, bet užtikrinti, 

kad jie saugiai pasiektų gydymo įstaigą, kurioje bus iki galo ištirti ir pagydyti. Pacientų 
rūšiavimas ir gydymas yra glaudžiai susiję. Rūšiavimo prioritetas daugiausia priklauso 
nuo to, kokios apimties gydymas taikomas nukentėjusiajam įvykio vietoje. Vaikštantis 
pacientas, priskirtas P3 kategorijai, greičiausiai į ligoninę bus nuvežtas nepradėtas 
gydyti, o sužeistajam, kurio sutrikęs kvėpavimo takų praeinamumas ir kuris priskirtas 
P1 kategorijai, neabejotinai turės būti suteikta pagalba įvykio vietoje, kad jis kuo saugiau 
galėtų pasiekti ligoninę. 

Gydymo būdas
Iš esmės nelaimės vietoje galimas bet koks gydymas, tačiau tai nereiškia, kad visas 

gydymas turi būti atliktas masinės nelaimės vietoje. Pagalbos tikslas išlieka tas pats – 
saugiai nugabenti nukentėjusįjį į ligoninę, todėl įvykio vietoje reikėtų apsiriboti tik tokia 
pagalba, kuri leistų pasiekti minėtą tikslą. Medicinos pagalbos lygis gydymo vietoje turi 

PARAMA
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būti optimalus. Jei bus padaryta per mažai, pacientai mirs pakeliui į ligoninę, jei per daug, 
bus gaištamas laikas, kuris galėtų būti skirtas kitiems ligoniams. Daugiausia dėmesio 
nelaimės vietoje reikia skirti skiriama kvėpavimo takų praeinamumo, ventiliacijos ir 
kraujotakos problemoms. Be to, rengiantis vežti pacientą svarbu imtis priemonių, kad 
būtų išvengta stuburo sužalojimų paūmėjimo. Kartais prireikia ir kitokio gydymo (net 
galūnės amputacijos, kad būtų galima ištraukti prispaustą pacientą), bet tai atsitinka retai.

lentelėje išvardyti įgūdžiai, kurių gali prireikti ekstremaliosios situacijos vietoje.

Pirmosios ir specializuotos pagalbos įgūdžiai

Pirmoji pagalba Specializuota pagalba

Kvėpavimo takai Kvėpavimo takų atvėrimas:
• smakro pakėlimas;

• apatinio žandikaulio išstūmimas

Orofaringinis vamzdelis
Nazofaringinis vamzdelis

Trachėjos intubacija
Chirurginis kvėpavimo takų atvėrimas:

• adatinė krikotiroidotomija;
• chirurginė krikotiroidotomija.

Stuburo imobilizacija Kaklo imobilizacija rankomis Simultaninis pavertimas ant šono
Kaklo apykaklė
Stuburo lenta

Greitas ištraukimas
Ventiliacija Ventiliacija burna į burną

Ventiliacija burna į nosį
Ventiliacija burna per kaukę
Ventiliacija maišu su kauke

Adatinė torakocentezė
Pleuros drenažas

Kraujotaka Išorinio kraujavimo stabdymas Infuzijos priemonės
Periferinės venos punkcija:

• galūnės venų;
• išorinės jungo venos;

• venesekcija.
Centrinės venos punkcija:

• šlaunies venos;
• vidinės jungo venos.
Kaulų čiulpų punkcija

Defibriliacija

Kartais būna geriau, jei nesunkiai sužeistiems pacientams pagalba suteikiama 
vietoje ir be reikalo neapkraunamos ligoninės. Tokiu atveju galėtų pagelbėti vietiniai 
bendrosios praktikos gydytojai (bet ne skubios pagalbos gydytojai, kurie turi 
specializuotos reanimacinės pagalbos įgūdžių). Labai svarbu, kad į masinės nelaimės 
vietą atvykstantis GMP personalas, paramedikai, slaugytojai ir gydytojai būtų reikiamo 
lygio sertifikuoti specializuotos pagalbos teikėjai ir mokėtų dirbti įvykio vietoje. Būtų 
visiškai nepateisinama, jei masinės nelaimės atveju į pagalbą atvyktų neturintys įgūdžių 
ir tinkamai nepasirengę darbuotojai. lentelėje trumpai išvardytos sritys, kuriose pagalbą 
teikiantis personalas turi būti kompetentingas.
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Pagalbos teikėjų kompetencijos sritys
Pagalbos teikėjas Kompetencija

GMP vadovas Pagalbos valdymas nelaimės atveju
GMP paramedikas Pirminis rūšiavimas, pradinė pagalba traumos atveju, 

pradinis gaivinimas
Slaugytojas Pirminis rūšiavimas, slaugytojo teikiama specializuota 

pagalba traumos atveju, pradinis gaivinimas
Gydytojas Antrinis rūšiavimas, specializuota pagalba traumos 

atveju, specializuota reanimacinė pagalba

Gydymą atliekantis personalas
Masinės nelaimės atveju gydoma nepakankamai dažniausiai ne dėl personalo stokos, 

bet dėl vadovavimo trūkumo. Kiekvienas, pradedant GMP paramediku ir baigiant 
vyresniuoju gydytoju, jaučia poreikį gydyti, o ne rūšiuoti arba vadovauti. Kaip jau minėta 
šio skyriaus pradžioje, gydymas yra tik antrasis medicinos pagalbos etapas, todėl būtina, 
kad jis vyktų vadovaujantis pirmojo etapo (rūšiavimo) duomenimis.

5.3 TRANSPORTAVIMAS

Įvadas
Transportavimas yra trečiasis pagalbos masinės nelaimės atveju etapas (lentelė). 

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 resursus.

Struktūrizuoto ekstremalios situacijos valdymo hierarchija CSCATTT.

Valdymas

C Command and control Vadovavimas ir kontrolė
S Safety Saugumas
C Communication Komunikacija
A Assessment Įvertinimas

Medicinos pagalba
T Triage Rūšiavimas
T Treatment Gydymas
T Transportation Transportavimas

Organizavimas
Yra du svarbūs aspektai: pirmasis – transporto organizavimas nukentėjusiųjų 

evakuacijai, antrasis – nukentėjusiųjų judėjimas nelaimės vietoje.

PARAMA
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Transporto organizavimas
GMP automobilių ir sraigtasparnio maršrutų schema pavaizduota paveiksle.

GMP automobilių ir sraigtasparnio maršrutai

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 šalia nukentėjusiųjų 
evakuacijos punkto, ir ten į automobilį suguldomi nukentėjusieji. Už pacientų įkėlimą 
į GMP automobilius atsakingas pareigūnas informuoja ekipažą apie nukentėjusiųjų 
būklę, kokio gydymo jiems gali reikėti pakeliui ir į kokią įstaigą juos reikėtų vežti.  Visi 
išgabenti pacientai taip pat turi būti užregistruoti evakuotų pacientų registre, pažymint, 
paciento indentifikacinius duomenis, sužalojimo pobūdį, rūšiavimo kategoriją ir į 
kokią ligoninę išgabentas. 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.

Nukentėjusiųjų judėjimas
Siekiant užtikrinti optimalų pacientų judėjimą iš nelaimės vietos į priimančias 

ligonines, dalis nukentėjusiųjų evakuacijos punktą gali aplenkti. Kiti nukentėjusieji 
ten gali būti laikomi ilgiau, kad pirmieji į ligonines patektų tie, kuriems yra didžiausia 
tikimybė išgyventi. Dvi galimos schemos parodytos paveiksluose.
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Pirmoji evakuacijos schema

Antroji evakuacijos schema

ATKŪRIMAS
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Pirmojoje schemoje numatyta, kad visi iš įvykio vietos išvykstantys pacientai pereina 
nukentėjusiųjų evakuacijos punktą. Šioje zonoje vyksta detalus rūšiavimas ir pirmieji iš 
įvykio vietos išvyksta sunkiausios būklės pacientai. Antrojoje schemoje parodyta, kad P3 
kategorijai priskirti vaikštantys pacientai patenka tiesiai į transportavimo punktą. P1 ir 
P2 kategorijos pacientai pirmiausia gabenami į nukentėjusiųjų evakuacijos punktą, o iš 
ten – į transportavimo punktą. Pasirinkta evakuacijos schema lemia, kaip organizuojamas 
transportas. Kiekvienu atveju skiriasi nukentėjusiųjų, kurie patenka į transportavimo 
punktą, skaičius ir jų būklės sunkumas pagal prioritetus. Rekomenduojama naudoti 
antrąją evakuacijos schemą, kuri užtikrina optimalų pacientų judėjimą. Pirmieji 
evakuojami vaikštantys P3 kategorijos pacientai. Į ligoninę jie gali vykti ir ne GMP 
automobiliais, o kitu transportu. Tuo metu P1 kategorijai priskirti pacientai surenkami 
nukentėjusiųjų evakuacijos punkte, gydomi, kad stabilizuotųsi jų būklė, kol į nelaimės 
vietą atvyksta daugiau GMP ekipažų.

Šiuo laikotarpiu labai svarbu, kad būtų tinkamai naudojama beviltiškųjų kategorija 
ir taip pasiekiami geriausi gydymo rezultatai. Jei naudojama ši kategorija, šie pacientai į 
ligoninę vežami po P1 kategorijai priskirtų nukentėjusiųjų.

Evakuacija
Kol pacientas yra nelaimės vietoje, reikia nuspręsti dėl trijų dalykų. Pirmasis 

sprendimas susijęs su rūšiavimu, antrasis sprendimas turi būti priimtas dėl gydymo ir 
parengimo transportuoti, o trečiasis – į kurią ligoninę vežti.

Rūšiavimas
Prioritetas evakuacijos metu atitinka prioritetą gydymo pabaigoje. Nukentėjusiųjų 

evakuacijos punkte atliekamas atrankinis ir detalusis rūšiavimai. Tačiau pareigūnas, 
atsakingas už antrinį rūšiavimą, ir pareigūnas, atsakingas už transportavimo punktą, 
evakuacijos eiliškumą gali pagrįsti papildomais kriterijais. Reikia atsižvelgti į turimas 
transporto priemones, kiek ligonių jos gali paimti ir kur nuvežti. Dalis nukentėjusiųjų 
gali sėdėti, todėl juos galima evakuoti ne GMP automobiliais. Sunkiai sužeistus ir sunkios 
būklės pacientus būtina vežti po vieną geriausią įrangą turinčiais GMP automobiliais. 
Žemesnei kategorijai priskirti nukentėjusieji, kuriuos reikia vežti į specializuotą ligoninę, 
ten gali vykti kartu su sunkesnius sužalojimus patyrusiais ligoniais.

Gydymas ir pasirengimas vežti
Gydymo nelaimės vietoje tikslas – užtikrinti, kad nukentėjusysis saugiai pasiektų 

ligoninę arba kad išgyventų iki ligoninės, jeigu būklė nestabili. Pacientas turi būti parengtas 
taip, kad jį būtų galima saugiai transportuoti. Kita vertus, kalbant apie P2 kategorijai 
priskirtus pacientus, greitas transportavimas dar nereiškia, kad pacientas ligoninėje 
bus greitai ištirtas ir pagydytas. Tokiomis aplinkybėmis geriau, jei ligonis ilgiau lieka 
nelaimės vietoje. Medicinos specialistų komandos vadovas palaiko ryšį su priimančiomis 
ligoninėmis ir pataria nukentėjusiųjų evakuacijos centrui, jei verta palaukti.
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Gydymo įstaiga
Sveikatos priežiūros tarnybų vadovai nusprendžia, į kurias ligonines vežti 

nukentėjusiuosius. Didžiuosiuose miestuose, jei yra galimybė rinktis gydymo įstaigą, 
geriausia jau nelaimės vietoje nuspręsti, kokios specializuotos gydymo įstaigos reikia. 
Jeigu ekstremalios situacijos pasekmių šalinime dalyvauja ligoninių atstovai, jų vadovas 
pataria, kuriuos pacientus būtina vežti į specializuotas ligonines. Sunkią galvos smegenų 
traumą patyrę pacientai turi patekti į neurochirurgijos centrą, nudegę pacientai – į 
nudegimų centrą. Kuo retesnė paciento patologija, tuo svarbiau jį nusiųsti į reikiamą 
centrą, nors iš pradžių tai gali pasirodyti sudėtinga.

Transporto priemonės
GMP automobiliai
Pagrindinė nukentėjusiųjų transportavimo priemonė iš nelaimės vietos į ligonines 

yra GMP automobiliai. Juose sudarytos sąlygos vežti sunkios būklės pacientus ir yra 
galimybė pakeliui teikti specializuotą reanimacinę pagalbą. Kai masinės nelaimės atveju 
būna viršyti sveikatos priežiūros tarnybų ištekliai, GMP automobilių gali neužtekti ir 
reikės kitokių transporto priemonių.

Kitos sausumos transporto priemonės
GMP vadovas, vertindamas transporto priemonių poreikį ir galimybes, turi 

atsižvelgti į tris pagrindinius kriterijus: talpumą, prieinamumą ir tinkamumą. Pirma, 
kokios talpos transporto priemonė yra reikalinga? Antra, ar visos tinkamos transporto 
priemonės yra prieinamos? Trečia, kiek kiekviena priemonė tinka konkrečiai užduočiai 
įvykdyti? Pastarasis sprendimas priklauso nuo transporto priemonės greičio, saugumo, 
patikimumo ir įrangos lygio. Pavyzdžiui, GMP automobiliai netinka bekelėje (išskyrus 
varomus keturiais ratais modelius), jei nėra gero privažiavimo keliais. Tada tenka 
rinktis visureigius arba sraigtasparnį. P3 kategorijai priskirtus pacientus galima vežti 
automobiliais, kuriais į nelaimės vietą atvyko policijos pareigūnai. Šiuo požiūriu daugiau 
problemų kyla dėl sunkiai sužeistų ligonių, kuriuos reikia gabenti gulinčius neštuvuose.

Sraigtasparniai
Sraigtasparniai naudojami vis dažniau, tačiau specialiais sraigtasparniais galima 

gabenti tik nedidelį skaičių nukentėjusiųjų. Kitos oro transporto priemonės, kuriomis 
gali aprūpinti ginkluotosios pajėgos, dažniausiai nėra pritaikytos gabenti neštuvuose 
gulinčius pacientus. Dažniausiai sraigtasparnių prireikia tuo atveju, jei suardyta kelių 
infrastruktūra arba GMP automobiliai negali pasiekti nelaimės vietos. Lietuvoje 
(Nemirsetoje) yra budintis paieškos gelbėjimo darbų sraigtasparnis (pav.), kurio įgulos 
sudėtyje yra gydytojas ir paramedikas – gelbėtojas.

PARAMA
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Paieškos gelbėjimo darbų sraigtasparnis MI - 8

Kitomis aplinkybėmis trūkumų gali būti daugiau nei privalumų. Kadangi ligoninės 
paprastai neturi sraigtasparnių nusileidimo aikštelės, ligonius reikia pervežti GMP 
automobiliais iš atokių vietų (pvz., iš mokyklos stadiono), kur nusileidžia sraigtasparnis. 
Šios kelionės gali būti labai pavojingos ir nebelieka privalumų, kuriuos lemia trumpas ir 
sklandus skrydis sraigtasparniu.

Kitos transporto priemonės
Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti kitokių transporto priemonių, pavyzdžiui, 

laivo arba traukinio. Susidarius ekstremaliai situacijai Neringoje, ypač didelę svarbą įgauna 
keltai į Klaipėdą. Jų panaudojimas perkeliant pacientus kartu su GMP automobiliais ar 
kitu transportu turi būti iš anksto suderintas. 

Dauguma didžiųjų oro uostų turi ypač gerą ryšį su geležinkelio linijomis. Jei nelaimės 
vietovė yra atokiau nuo pagrindinių pacientus priimančių ligoninių arba jei atrodo, kad 
vietos ligoninės nepajėgs susidoroti su dideliu skaičiumi nukentėjusiųjų, tuomet būtų 
naudinga dalį nukentėjusiųjų susodinti į traukinį ir pakartotinai perrūšiuoti atvykus į 
arčiausiai ligoninės esančią stotį.
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6. ATKŪRIMAS

Atšaukus ekstremaliąją situaciją įvykio vietoje ar regione, dažniausiai atšaukiamas ir 
Ekstremaliųjų situacijų plano vykdymas gydymo įstaigoje (jei ji nėra ekstremaliojo įvykio 
židinys). Ekstremaliųjų situacijų plano vykdymas nutraukiamas įstaigos vadovo įsakymu, 
o toks sprendimas priimamas bendru įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės, 
operacijų vadovo įvykio vietoje ir regioninės krizių valdymo komandos sprendimu. 
Telefonu apie tai informuojami pagrindiniai susiję asmenys. 

Atkūrimo fazė gydymo įstaigoje susideda iš šių etapų:
•	 veiklos atkūrimas;
•	 analizė ir naujinimas.

6.1. VEIKLOS ATKŪRIMAS
Nuo pat Ekstremaliųjų situacijų plano aktyvavimo pradžios įstaiga turi pradėti 

organizuoti darbą taip, kad būtų galima kuo greičiau atkurti ir tęsti normalią jos veiklą, 
paskelbus ekstremaliosios situacijos pabaigą. Pasirengimo fazės metu vadovaujantys 
asmenys yra įpareigojami numatyti priemones, kurios padėtų įstaigai per trumpiausią 
įmanoma laiką atkurti įprastą veiklą. Normalų įstaigos funkcionavimą padedančios 
atkurti priemonės:

•	 lankstus grafikas, atostogų atšaukimas;
•	 nebūtinų remonto ir tvarkymo darbų atidėjimas, kad būtų galima pradėti 

naudotis įvairiomis patalpomis;
•	 pacientų apsilankymų poliklinikoje, gydomųjų ir diagnostinių procedūrų 

planavimas;
•	 didesnės apimties tiekimų užsitikrinimas, siekiant patenkinti išaugusius įvairių 

priemonių poreikius;
•	 įstaigos biudžeto perskirstymas, atsižvelgiant į išaugusias sąnaudas;
•	 paslaugų teikimo prioritetų perskirstymas.

Šiuos veiksmus gali tekti derinti su darbuotojų atstovais bei SAM atstovais, ypač tuo 
atveju, jei ekstremalioji situacija yra užsitęsusi. 

6.2. PERŽIŪRA IR ATNAUJINIMAS
Šis procesas susideda iš kelių etapų:
•	 aptarimo;
•	 audito.

Aptarimas
„Karštasis“ aptarimas vykdomas iškart pasibaigus ekstremaliajai situacijai arba 

pamainai pabaigus darbą, jei darbuotojai dalyvavo veikloje, susijusioje su ekstremaliosios 
situacijos sukeltų padarinių likvidavimu. Aptarimą organizuoja padalinio vadovas arba 
klinikinės veiklos koordinatorius. Pokalbio metu komandai neformaliai padėkojama 

ATKŪRIMAS
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už reagavimą ekstremaliosios situacijos metu ir pripažįstama, kad kiekvienas padarė 
viską, ką galėjo, geriausia tokiomis aplinkybėmis. Šio aptarimo tikslas – užtikrinti, kad 
kiekvienas darbuotojas pajaustų paramą ir palaikymą, kad jiems būtų sudaryta galimybė 
pasidalyti savo įspūdžiais ir nerimu iškart po įvykio. Be to, tai yra galimybė įsitikinti, kad 
darbuotojui nereikia neatidėliotinos specifinės pagalbos ir kad jis gali vykti namo. Tai turi 
būti trumpas susitikimas, kurio metu nereikia veltis į detales, svarbiausia – sustiprinti 
pozityvias mintis ir įspūdžius.

„Šaltasis“ aptarimas vyksta kiek vėliau, tačiau per tokį laikotarpį, kad būtų galima 
prisiminti visas detales. Šio susitikimo metu smulkiau aptariami kiekvieno darbuotojo 
veiksmai. Dalykai, kuriuos reikia aptarti individualiai su kiekvienu darbuotoju, yra tokie:

•	 ekstremaliosios situacijos metu vykdytos veiklos vertinimas (kas buvo gerai, o 
kas ne);

•	 veiksmų atitikimas planui (veiksmų kortelėms);
•	 suteikta pagalba ekstremaliosios situacijos metu;
•	 darbuotojų suvokimas apie jų dabartinius gebėjimus, atsižvelgiant į buvusią 

patirtį ekstremaliosios situacijos metu;
•	 suvokimas apie pasirengimą ir mokymų poreikį numatytoms pareigybėms;
•	 bet koks buvusių įvykių poveikis darbuotojų psichinei sveikatai ir nuotaikai.

Šio proceso metu gali iškilti poreikis tokiems veiksmams, kaip kritinių incidentų sukelto 
streso valdymas, tad darbo medicinos skyrius turi suplanuoti, kaip elgtis tokiu atveju. 

Auditas
•	 Šio proceso dalys yra:
•	 įstaigos veiklos palyginimas su standartu (Ekstremaliųjų situacijų planu);
•	 bet kokių veiklos trūkumų nustatymas;
•	 nustatytų trūkumų šalinimas, numatant plano pakeitimus;
•	 pakeitimų testavimas.

Gali būti nustatytos šios problemos:
•	 nepakankamas darbuotojų pasirengimas jiems numatytoms pareigoms (rolėms);
•	 veiksmų kortelėse įrašytų funkcijų vykdymo neatitikimas numatytoms funkcijoms;
•	 vadovavimo ir valdymo sutrikimai;
•	 komunikavimo trikdžiai;
•	 informacijos valdymo trūkumai;
•	 tiekimo sutrikimai;
•	 gydymo klaidos;
•	 paties plano trūkumai;
•	 apsaugos trūkumai.

Pataisymai, kuriuos gali tekti atlikti:
•	 plano ar jo dalies, veiksmų kortelių pataisymai;
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•	 darbuotojų mokymai taikyti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
•	 specializuoti darbuotojų mokymai ir pasirengimas specifinėms pareigoms;
•	 komunikavimo ir infrastruktūros atnaujinimas;
•	 specializuotos reanimacinės pagalbos ir  pagalbos traumų atveju mokymai;
•	 planavimo procesų rekomendacijų rengimas ir atnaujinimas.

Apibendrinant galima teigti, kad audito metu ASPĮ veikla ekstremaliosios situacijos 
metu palyginama su numatytu standartu (Ekstremaliųjų situacijų planu). Jo paskirtis 
nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti (visos įstaigos ir atskirų padalinių). Audito metu 
nustatomos ir įgyvendinamos priemonės, kuriomis pagalba galima pagerinti įstaigos 
darbą. Pratybų metu reikia patikrinti, ar įdiegti pakeitimai padeda ištaisyti nustatytus 
trūkumus. 

Auditą atlieka įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius kartu 
su specialiai parengtais darbuotojais (pvz., Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų 
sveikatai situacijų centro atstovais) ir parengia ataskaitą įstaigos Ekstremaliųjų situacijų 
planavimo komitetui bei generaliniam direktoriui. ASPĮ Ekstremaliųjų situacijų planas 
pataisomas, atsižvelgiant į nustatytus trūkumus.

7. SPECIFINIAI INCIDENTAI

7.1. NELAIMĖS, KURIŲ METU NUKENTĖJO DIDELIS SKAIČIUS VAIKŲ

ĮVADAS
Daugeliui žmonių, dirbančių sveikatos priežiūros srityje, susidūrimas su masine 

nelaime, kurioje nukentėjo vaikai, kelia siaubą. Vien dėl šios priežasties tokios nelaimės 
yra ypatingos. Masinės nelaimės gali kilti dėl įvairių priežasčių, ir vaikai nėra nuo nė 
vienos iš jų apsaugoti.

SPECIFINIAI INCIDENTAI
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Masinės nelaimės, kurių metu nukentėjo didelis skaičius vaikų

Nustatyta, kad kai masinėje nelaimėje nukenčia vaikai, sunkumų kyla visuose 
pagalbos teikimo etapuose. Ikistacionariniu laikotarpiu problemų kelia rūšiavimo ir 
transportavimo prioritetų nustatymas bei adekvačių kiekių pediatrinės įrangos gavimas. 
Ligoninėje priėmimo fazės metu sudėtinga mobilizuoti personalą, turintį vaikų gydymo 
patirties, ir gauti pakankamą kiekį reikalingų pediatrinių priemonių. Chirurginės 
pagalbos fazėje masinės nelaimės atveju nerimą kelia chirurginių procedūrų pasirinkimas 
ir atlikimo standartai, kai šias operacijas atlieka ne vaikų chirurgai.Tik nedaugelis 
ligoninių turi pakankamai personalo ir įrangos, kad galėtų suteikti pagalbą daugiau nei 
keletui sunkiai sužeistų vaikų, be to, puikiai žinoma apie vaikų chirurgijos ir intensyvios 
terapijos lovų trūkumą. Specializuotos paslaugos vaikams būna išsibarsčiusios 
geografiškai ir teikiamos tik specializuotose ligoninėse, kurios ne visada turi skubios 
pagalbos skyrių (SPS). Dėl tokio specializuotų paslaugų teikimo vietų išsidėstymo 
masinės nelaimės atveju kyla sunkumų pristatant vaikus į specializuotus centrus.

Masinės nelaimės valdymo planas sudaromas vadovaujantis principu, kad jis turi 
tikti visiems pavojams, ir jame turi būti numatytos paslaugos vaikams.

Pasirengimas
Planavimas

Jei nelaimės metu nukenčia didelis skaičius vaikų, reikalingas regioninis arba kelių 
regionų atsakas. Atsakingi sveikatos priežiūros pareigūnai turi užtikrinti, kad visos 

Masinė nelaimė Metai
Bendras nukentėjusiųjų 

skaičius
Nukentėjusių vaikų 

skaičius
Martinez autobuso avarija (JAV) 1975 51 50
Masinis žaibo smūgis (JAV) 1977 47 47
Sprogimas Bolonijoje (Italija) 1980 291 27
Autobuso avarija M5 greitkelyje 1983 31 27
Dujų nuotėkis Arizonoje (JAV) 1987 >67 67
Sprogimas Eniskilene (Š. Airija) 1987 65 6
Nelaimė per 3 Rivers regatą 1990 24 16
Niutono traukinių avarija (JK) 1991 26 7
Dimmocks Cote traukinių avarija (JK) 1992 45 12
Avianca lėktuvo avarija (JAV) 1993 92 22
Autobuso avarija Jorke (JK) 1994 41 40
Autobuso avarija West St. Glazge (JK) 1994 33 33
Abbeyhill traukinių avarija (JK) 1994 47 10
Bombos sprogimas Oklahomoje (JAV) 1995 759 61
Autobuso avarija Voringtone (JK) 1996 51 50
Bombos sprogimas Mančesteryje (JK) 1996 217 30
Masinės žudynės Danbleine (JK) 1996 30 28
Beslano įkaitų drama (Rusija) 2004 >700 >335
Masinės žudynės šaudant Utoeya saloje 
(Norvegija)

2011 69 30
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regiono ligoninės turėtų atitinkamus planus, kaip teikti pagalbą masinės nelaimės atveju 
nukentėjusiems vaikams. Reikia numatyti mechanizmus, kaip bus įspėjami specializuoti 
centrai ir kaip jiems bus padedama. Svarbu, kad glaudžiai bendradarbiautų ikistacionarinę 
pagalbą teikiančios tarnybos, pacientus priimanti ligoninė ir specializuotas pediatrijos 
paslaugas teikiančios įstaigos.

Įranga
Kaip jau minėta aukščiau, vaikai patenka į daugelį masinių nelaimių, o jiems 

reikalingos priemonės yra plačiai prieinamos. GMPS turi užtikrinti, kad jos turi 
adekvačias pediatrinės įrangos atsargas ekstremalioms situacijoms. Tačiau gali reikėti 
specialiai numatyti, kaip bus papildomos atsargos iš specializuotų vaikų ligoninių. 
Iš anksto sudaryti sąrašai padeda papildyti vienkartinių priemonių atsargas. Vienas iš 
galimų sąrašo variantų pateiktas lentelėje.

Mokymai
Labai svarbu, kad pagalbos vaikams teikimo mokymai būtų įtraukti į visas 

ekstremaliųjų situacijų pratybas, kur tos pagalbos teikimas yra tikėtinas. Taip pat reikia 
atsižvelgti, kad pagalbos teikimo mokymas būtų reikiamoms vaikų amžiaus grupėms.  

Parama
Rūšiavimas
Atrankinis ir detalusis rūšiavimas pagrįstas suaugusiųjų fiziologiniais rodikliais. 

Kadangi vaikų pulsas yra dažnesnis, kvėpavimo dažnis didesnis, o kraujospūdis mažesnis, 
paprastai taikant šiuos metodus vaikai priskiriami aukštesniam prioritetui nei priklauso.

Normalūs vaikų gyvybinių funkcijų rodikliai

Greičiausiai nebus problemos tose nelaimėse, kur bus nedaug nukentėjusių vaikų, 
nes vien dėl praktinių ir žmogiškųjų priežasčių vaikus bus stengiamasi iš įvykio vietos 
išvežti pirmiausia. Tačiau tais atvejais, kai bus nukentėję daug vaikų, toks sistemingas 
„perrūšiavimas“ gali turėti neigiamos įtakos bendram atsakui, nes nebus efektyviai 
nustatomi prioritetai. Siekiant pataisyti šį neišvengiamą trūkumą, buvo sukurta pediatrinė 
rūšiavimo juosta, kuri atrankinį rūšiavimą pritaiko pagal normalius vaiko fiziologinius 
rodiklius.

Pediatrinė rūšiavimo juosta sudaryta remiantis faktu, kad nuo 1 iki 10 metų vaikų ūgis 
yra tiesiogiai proporcingas amžiui, svoriui ir gyvybinių funkcijų rodikliams. Tokiu būdu 

SPECIFINIAI INCIDENTAI

Amžius Kvėpavimo dažnis Pulso dažnis

<1 30-40 110-160

1-2 25-35 100-150

2-5 25-30 95-140

5-12 20-25 80-120

>12 15-20 60-100
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sukurti modifikuoto atrankinio rūšiavimo algoritmai, kuriuose vadovaujamasi gyvybinių 
funkcijų rodiklių normomis. Šie algoritmai išdėstyti lentelėse ant vandeniui atsparios 
juostos, kuri ištiesiama šalia gulinčio vaiko. Ten, kur vaiko kulnai liečia juostą, toje vietoje 
yra vaiko ūgį atitinkantis algoritmas.

Pediatrinė rūšiavimo juosta

Atrankinio rūšiavimo algoritmas  50-80 cm ūgio arba 3-10 kg svorio vaikams
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Atrankinio rūšiavimo algoritmas  80-100 cm ūgio arba 11-18 kg svorio vaikams

Atrankinio rūšiavimo algoritmas  100-140 cm ūgio arba 19-32 kg svorio vaikams

Tokia sistema padeda už rūšiavimą atsakingiems pareigūnams tiksliau įvertinti vaikų 
ir paauglių fiziologinių rodmenų nukrypimus, be to, nereikia prisiminti skaičių, nes jie 
užrašyti ant juostos. Šios sistemos naudojimas priklauso nuo to, ar turima juostų.

SPECIFINIAI INCIDENTAI
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Daugeliui gydytojų atrodo, kad ištirti sužeistą ar negaluojantį vaiką yra sudėtinga. Be 
abejo, neišmanantys vaiko apžiūros, gali neteisingai atlikti rūšiavimą. Priimti sprendimus 
preliminarios, pirminės ir antrinės apžiūros metu turėtų padėti vyresnysis pediatras, 
kuris atsakingas už pagalbos vaikams koordinavimą.

Gydymas
Daugeliui suaugusiuosius gydančių specialistų mano, kad gydyti vaikus yra sudėtinga. Jie 

neišmano normalių fiziologinių ir psichologinių vaiko organizmo reakcijų į negalavimą ar 
sužalojimą. Be to, jie neturi specifinių įgūdžių, pavyzdžiui, nemoka punktuoti venos vaikui. 

Pagalbos teikimas gali būti komplikuotas dėl įvairių priežasčių:
•	 Saugumas: gelbėtojai linkę labiau rizikuoti, kuomet ekstremalios situacijos metu 

yra nukentėjusiųjų vaikų. Emocijos gali aptemdyti sprendimų priėmimus – 
reikia imtis reikiamų atsargos priemonių, kad išvengti nereikalingos rizikos.

•	 Šeimos: masinė nelaimė gali paliesti ne vieną šeimos narį. Būtų idealu, jei tos 
pačios šeimos nariai būtų kartu, nors tai ne visuomet įmanoma, jei pacientui dėl 
sužalojimų reikalinga specializuota pagalba. 

•	 Žiniasklaida: bet kokia nelaimė, kurioje nukentėjo daug vaikų, sulaukia didžiulio 
žiniasklaidos susidomėjimo. Ligoninės, kuriose neteikiamos pediatrijos 
paslaugos arba jų apimtis nedidelė, ankstyvame etape turėtų mobilizuoti 
pediatrinių pacientų ištyrimo komandą iš specializuoto centro.

Specializuota pagalba
Tikėtina, kad įvykus nelaimei, kurioje nukentėjo didelis skaičius vaikų, bus reikalinga 

papildoma regioninių įstaigų vaikų intensyvios terapijos skyrių (VITS) ir vaikų chirurgijos 
skyrių pagalba. Ligoninės plano sudarytojai kartu su šiomis įstaigomis turėtų sutarti, 
kokiu būdu bus užtikrinama pagalba nelaimės atveju.

Specializuotas pediatrijos paslaugas teikiančių įstaigų vaidmuo
Tikėtina, kad masinės nelaimės atveju regioninėms pediatrijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms teks didelis krūvis. Tai nulemia padidėjęs intensyvios terapijos lovų poreikis 
(kurių ir taip paprastai trūksta) ir kritinės būklės sergančių ar sužalotų vaikų pervežimas. 
Šioms specifinėms paslaugoms suteikti reikalingas kvalifikuotas ir specialiai parengtas 
personalas.

Specializuotas pediatrijos paslaugas teikiančios įstaigos turi planuoti, kaip jos 
užtikrins pagalbą savo įstaigą ir kitose ligoninėse. 

Pagalbos reikės išvardytose srityse:
•	 Vaikų gaivinimas priėmimo fazėje
•	 Pacientų atranka specializuotai pagalbai
•	 Kritinės būklės pacientų pervežimas
•	 Vaikų chirurgija
•	 VITS
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Masinės nelaimės atveju tokią pagalbą gali reikėti suteikti kelių regionų ligoninėse.

Pagerinti masinės nelaimės metu nukentėjusiems vaikams teikiamą pagalbą 
ligoninėms padeda pediatrinių pacientų ištyrimo komandos (PPIK). Šių komandų 
branduolį sudaro VITS dirbantis personalas.

Pediatrinių pacientų ištyrimo komandos veiksmų kortelė jos potencialiems nariams 
turi būti išplatinta dar prieš nelaimę, kad jie būtų pasirengę. Šios komandos narius reikia 
paskatinti išeiti masinėms nelaimėms skirtus kursus.

Pacientus priimančiai ligoninei turi būti aišku, koks yra PPIK vaidmuo.

Atsigavimo fazė
Nelaimės, kurių metu nukenčia vaikai, dažniausiai sukelia daugiau psichologinių 

sutrikimų nei nelaimės, kuriose nukenčia suaugusieji. Visi žmonės, kurie teikė pagalbą 
nelaimės metu, turi būti budrūs dėl tokių problemų.

7.2. NELAIMĖS, KURIŲ METU NUDEGĖ DIDELIS SKAIČIUS ŽMONIŲ

Įvadas
Ekstremaliosios situacijos, kurių metu nukentėjusieji patiria nudegimus, pasižymi 

ypatingoms nelaimėms būdingomis savybėmis, nes nedidelis nukentėjusiųjų skaičius 
gali greitai viršyti turimus išteklius ir sukelti dekompensaciją. Daugybės Ekstremaliųjų 
situacijų metu didžiulis skaičius nukentėjusiųjų patyrė nudegimus (lentelė).

SPECIFINIAI INCIDENTAI
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Ekstremaliosios situacijos, kurių metu daug nukentėjusiųjų patyrė nudegimus

Krūvį, tenkantį nudegimų gydymo paslaugas teikiančioms tarnyboms, rodo 
situacija Jungtinėje Karalystėje. 2002 metais šalyje veikė 24 nudegimų skyriai, kuriuose 
iš viso buvo 429 lovos. ITS lovų, skirtų nudegusiems pacientams, skaičių apskaičiuoti 
sunkiau, kadangi dažniausiai tai būna bendros ITS lovos, esančios šalia nudegimų 
skyriaus. Jungtinėje Karalystėje ITS lovų užimtumas ypač didelis ir laisvų lovų nėra 
daug, todėl tik nedaugelis JK ligoninių turėtų pakankamai personalo ir įrangos 
suteikti pagalbą daugiau negu keliems sunkiai nudegusiems pacientams. Kadangi JK 
nudegimų skyriai yra geografiškai išsibarstę ir nė visuomet šalia yra skubios pagalbos 
skyrius, greičiausiai nukentėjusieji iš ekstremaliosios situacijos vietos nepateks tiesiai 
į specializuotą centrą.

Nudegusiems pacientams gydyti reikia įvairių sričių specialistų: nuo nudegimų 
chirurgų ir intensyviosios terapijos specialistų iki mikrobiologų ir psichiatrų. 
Ekstremaliosios situacijos atveju, kai daug nukentėjusiųjų patiria nudegimus, reikalinga 
kompleksinė pagalba, todėl svarbu koordinuoti įvairių tarnybų bei specialybių darbą. 
Tam reikalingas geras pasirengimas.

Ekstremalioji situacija Metai Šalis
Nukentėjusiųjų skaičius 

(mirusiųjų skaičius)

Gaisras Bostono naktiniame klube „Coconut 
Grove“

1942 JAV ~700 (491)

Dujų sprogimas Osakoje 1970 Japonija 507

Avarija Los Alfaques 1978 Ispanija Nežinoma, bet daug

Gaisras „Summerland“ laisvalaikio centre 1973 Meno sala, JK 150 (48)

Gaisras F.W.Woolworth kompanijos 
parduotuvėje Mančesteryje

1979 JK 48 (10)

Nelaimė Cardowan anglies kasykloje 1982 JK 40

Grand Hotel Braitone 1984 JK 30 (5)

Gaisras Bradfordo stadione 1985 JK 256 (52)

Bombos sprogimas Barselonoje 1987 Ispanija 66

Nelaimė Ramšteino oro bazėje 1988 Vokietija 150 (70)

Gaisras Piper Alpha naftos platformoje 1988 JK 228 (167)

Gaisras Londono Kings Cross stotyje 1988 JK 91 (31)

Traukinių avarija Londone 1997 JK 180 (6)

Sprogimas JAV ambasadoje 1998 Kenija 1700 + (224)

Gaisras diskotekoje Geteborge 1998 Švedija 313 (53)

Gaisras Monblano tunelyje 1999 Prancūzija 30 + (35)

Bombų sprogimai gyvenamuosiuose namuose 
Maskvoje

1999 Rusija 150 (17)

Traukinių avarija Londone 1999 JK 227 (31)
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Pasirengimas
Toliau bus aptariami trys pasirengimo aspektai.

1. Planavimas
2. Įranga
3. Mokymai

Planavimas
Asmenys, rengiantys regiono planus, turi užtikrinti, kad visos ligoninės, GMP 

tarnybos ir nudegimų skyriai turėtų planus, skirtus nelaimėms, kurių metu žmonės 
nudega. Šie planai papildo jau turimus pagrindinius ekstremaliosios situacijos planus. 
Visos įstaigos turi realiai įvertinti savo galimybes priimti nudegusius pacientus. 

Kontrolinis sąrašas priemonių, būtinų planuojant skubią pagalbą.
•	 Ištekliai nudegusiems pacientams gydyti ir vidutinis užimtumas (vietiniu, 

regioniniu ir nacionaliniu mastu)
•	 Tikslios pranešimų apie nudegimus sukėlusias nelaimes taisyklės
•	 Nudegimus sukėlusios nelaimės šalinimo aktyvavimo kriterijai ir procedūros
•	 Priemonių nudegimams gydyti prieinamuma;s (ikistacionariniu laikotarpiu ir 

ligoninėje)
•	 Nudegimus sukėlusios nelaimės koordinavimas (vietiniu, regioniniu ir 

nacionaliniu mastu)
•	 Veiksmų kortelės, naudojamos nudegimus sukėlusių nelaimių atvejais (ligoninėje):

•	 Vyresnysis skubios pagalbos gydytojas;
•	 Nudegusiųjų ištyrimo komanda (NIK);
•	 Nudegusiųjų gydymo komandos;
•	 Nudegusiųjų transportavimo komandos.

Įranga
Planavimo metu reikia numatyti, kad ekstremalioji situacija, kurioje 

nukentėjusieji patirs nudegimus, gali įvykti bet kur. Į tai reikia atsižvelgti 
apsirūpinant įranga, kad visos ligoninės turėtų reikiamų priemonių. Ligoninėje 
turimų priemonių iš pradžių turėtų pakakti suteikti pagalbą 20 nudegusių žmonių. 
Šios priemonės neturi būti laikomos specialiai ekstremaliajai situacijai, kur bus 
nudegusiųjų, tačiau jos turi būti prieinamos ir visiems žinomoje vietoje. Specialios 
priemonės ekstremaliųjų situacijų atveju, kai yra nudegusiųjų, išvardytos lentelėje. 
Taip pat reikalinga įprastinė gaivinimo įranga, kad būtų galima suteikti pagalbą 
pagal traumos protokolus.

Mokymai
Paramedikai turėtų būti išmokyti rūšiuoti nudegusius pacientus ir suteikti jiems 

pagalbą. SPS ir nudegimų skyriaus personalas, esant galimybei, turėtų išeiti papildomus 
mokymus (pvz., Skubios pagalbos sunkių nudegimų atveju kursus).

SPECIFINIAI INCIDENTAI
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Ikistacionarinė fazė
Asmenys, rengiantys planus, turėtų atsižvelgti į tiesioginio pervežimo algoritmus ir, 

esant galimybei, juos taikyti.

Įspėjimai dėl tiesioginio pervežimo į nudegimų centrą
1. Prieš organizuodami tiesioginį pervežimą susisiekite su nudegimų koordinatoriumi.
2. Jei centras yra labai toli, įveikti didelį atstumą gali būti nerealu.
3. Dėl tolimų pervežimų sumažėja GMP automobilių prieinamumas kitiems pacientams.
4. Įvykio vietoje gali būti sunku tiksliai įvertinti nudegimo plotą.
5. Šalia nudegimų padalinio turi būti skubios pagalbos skyrius.
6. Nukentėjusieji pervežami ne į nudegimų skyrių, o į šalia esantį SPS.

7.3. NELAIMĖS DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ

Įvadas
Ekstremalių įvykių kai įvyksta pavojingų medžiagų nuotekis (HazMat) ir specifinių 

cheminių, biologinių, radicinių ar branduolinių (CBRB) incidentų valdymo planai 
buvo sukurti, atsižvelgiant į ankstesnius panašius įvykius ir tarpžinybinių pratybų 
rezultatus.  Iš esmės planai yra tinkami likviduoti tiek specifinių incidentų (CBRB), tiek 
ir pavojingų medžiagų nuotėkio sukeltus ekstremalius įvykius.

1.  Pavojingų medžiagų nuotėkio sąlygota ekstremali situacija (HazMat incident): 
netyčinis pavojingų medžiagų, galinčių sukelti negalavimus ar sužalojimus, 
apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar sutrikdyti mitybos grandinę, nuotėkis.

2.  Specifiniai CBRB incidentai (CBRN incidents): šios ekstremalios situacijos 
dažniausiai esti sąlygotos žmonių veiklos. Šis terminas apima keletą specifinių 
incidentų:

 
•	 Cheminis incidentas: cheminių medžiagų, įskaitant cheminių ginklų, buityje 

bei pramonėje naudojimų nuodingų medžiagų, sukeltas apsinuodyjimas ar 
sužalojimas.

•	 Biologinis incidentas: tyčia paskleistų pavojingų bakterijų, virusų, grybelių ar 
toksinų (pvz., augalų toksinų, ricinos) sukelti susirgimai ir negalavimai.

•	 Radiaciniai incidentai: ekspozicijos pavojingoms radioaktyvioms medžiagosm, 
taip pat kai jos yra įkvepiamos ar prarijamos, sukelti susirgimai.

•	 Branduoliniai incidentai: branduolinio užtaiso sprogimas sukelia daug pavojų, 
kadangi jo metu veikia sprogimo banga, karštis, išsiskiria daug radioaktyvių 
medžiagų.  
Nesvarbu, kokios būtų atskirų masinės nelaimės likvidavime dalyvaujančių 
gelbėjimo tarnybų atsakomybės, koordinuota ir efektyvi visų jų veikla turėtų 
būti skirta įgyvendinti šiems svarbiausiems tikslams: 
•	 Apsaugoti ir išgelbėti gyvybes 
•	 Sustabdyti masinę nelaimę ir sumažinti jos neigiamą poveikį
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•	 Informuoti visuomenę ir išsaugoti jos pasitikėjimą
•	 Išvengti, sustabdyti ir ištirti nusikalstamą veiklą
•	 Padėti kuo greičiau atkurti įprastinę padėtį

Kiti svarbūs bendri uždaviniai yra užtikrinti gelbėjimo darbus atliekančių tarnybų 
darbuotojų sveikatą ir saugumą, saugoti aplinką, padėti atsakyti į teisines, visuomenės, 
technines ir kitas užklausas, taip pat atlikti situacijos analizę ir vertinimą, siekiant 
pasimokyti iš esamos situacijos.
  
Gelbėjimo tarnybų pareigos ir atsakomybės gmp

 GMP pagrindinės pareigos yra nukentėjusiųjų rūšiavimas ir dekontaminacija 
ekstremalaus įvykio vietoje. Tačiau visos kitos skubios pagalbos tarnybos turėtų padėti 
kontroliuoti pavojingus veiksnius ir sumažinti nukentėjusiesiems gresiančią riziką. 

  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

 Pagrindinė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos funkcija yra gelbėti 
gyvybes, apsaugoti turtą ir aplinką nuo gaisro bei kitų pavojų, taip pat teikti 
humanitarinę pagalbą. Priešgaisrinė tarnyba dažniausiai vadovauja operacijoms 
vidinės užkardos zonoje ir užtikrina šioje teritorijoje dirbančių žmonių saugumą. 
Nukentėjusiųjų gelbėjimo ir paieškos darbus vidinės užkardos zonoje visais atvejais 
atlieka priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (tik išskirtiniais atvejais ši funkcija 
perduodama kitoms tarnyboms). 

Jei masinės nelaimės metu reikia vykdyti masinę ar kito tipo dekontaminaciją, GMP 
tarnyba gali paprašyti priešgaisrinės apsaugos tarnybos atlikti šias procedūras. 

 
Policija

Policija koordinuoja bendrus veiksmus masinių nelaimių vietoje, įskaitant ir 
atvejus, kai nukentėjusiems reikalinga dekontaminacijos specifinių CBRB incidentų 
metu. Policijoje dažniausiai yra specialistų, kurie yra apmokyti dirbti dėvint asmeninės 
apsaugos priemones (AAP) CBRB incidentų atveju. Šie pareigūnai gali būti nusiųsti 
dirbti pavojingoje zonoje, jei tai yra saugu ir gyvybiškai svarbu. 

 
Jų pagrindinė atsakomybė yra: 

•	 Aktyvuoti pakankamai policijos pajėgų, kad būtų užtikrinta vidinės užkardos 
apsauga. 

•	 Koordinuoti bendrą veiklą, bendradarbiauti su GMP ir Priešgaisrinės apsaugos 
tarnyba, siekiant, kad būtų atlikta savailaikė ir efektyvi dekontaminacija. 

•	 Apieškoti dekontaminuotą teritoriją ir įvertinti, ar nėra daugiau pavojų 
keliančių įtaisų ar medžiagų. 

•	 Užtikrinti tvarką ir apsaugoti kitų pagalbą teikiančių tarnybų darbuotojus 
(GMP,  priešgaisrinės apsaugos ir kitų specialiųjų tarnybų) ir užtikrinti, kad jie 
dirbtų saugioje aplinkoje.  
•	Užtikrinti,	kad	dekontaminacijos	metu	būtų	vykdomas	ir	tęsiamas	
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įvykio tyrimas, tačiau visais atvejais prioritetas yra gyvybių gelbėjimas. 
Dekontaminacijos metu policija turi saugoti įtariamuosius ir liudininkus. 

 
Užkardos ir zonos

 Laikinoji užkarda
 Tokią laikiną užkardą įkuria pirmieji į įvykio vietą atvykę gelbėtojai, kol dar 

nėra atlikta detali įvykio vietos apžiūra ir nėra atlikta mokslinė analizė. Tai pirmasis 
mėginimas apriboti nelaimės išplitimą ir kontroliuoti situaciją įvykio vietoje. 

Vidinė užkarda 
•	 Vidinė užkarda apima “karštąją” ir “šiltąją” zonas, ji padeda sukurti saugią darbo 

aplinką visoms pagalbą teikiančioms tarnyboms. 
•	 Išorinė užkarda
•	 Išorinė užkarda įrengiama apsaugoti kontroliuojamą zoną nuo pašalinių asmenų 

patekimo. Ją sudaro karštoji, šiltoji ir šaltoji zonos.
•	 Šaltoji zona – tai neužteršta teritorija tarp vidinės ir išorinės užkardų. 
•	 Šiltoji zona – tai teritorija, kuri pradžioje yra neužteršta, bet ilgainiui tam užteršta 

dėl vykstančio žmonių ir automobilių judėjimo. 
•	 Karštoji zona – tai teritorija, kuri tapo užteršta nuo pradinio nuodingų medžiagų 

išsiveržimo. Tai zona, kurioje yra tiesioginė grėsmė sveikatai ir saugumui. 

 

Užterštumo zonos

Saugumas
Saugumo užsitikrinimas yra vienas svarbiausių klausimų. Saugumo 1-2-3 žingsniai 

padeda atpažinti pavojų ir užsitikrinti maksimalų saugumą
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Pirmas žingsnis Vienas nukentėjęs

Aplinkoje nieko neįprasto 
—  artinkitės, vadovaudamiesi 
standartinėmis procedūromis

Antras žingsnis Du nukentėjusieji

Artinkitės atsargiai  
Apgalvokite įvairius variantus 

Atvykę į įvykio vietą, informuokite 
vadovybę 

Pirmas žingsnis Trys ir daugiau nukentėjusiųjų

NESIARTINKITĖ PRIE ĮVYKIO VIETOS 
Atsitraukite 

Neleisti išplisti (suvaldyti)
Informuoti apie situaciją 

Atsiribokite
KVIESKITE SPECIALISTŲ PAGALBĄ

Saugumo 1-2-3
Yra ir daugelis kitų požymių leidžiančių įtarti pavojus. Jeigu jie pastebimi dar prieš 

saugumo 1-2-3, reikia nedelsiant atsitraukti ir informuoti apie tai.

Kiti požymiai:
•	 Daug negyvų gyvūnų/paukščių/žuvų.
•	 Aplinkoje nėra vabzdžių, daug negyvų vabzdžių.
•	 Klinikiniai simptomai: daug nukentėjusiųjų, kuriems odoje atsiranda 

vandeningos pūslės, kurių vyzdžiai siauri, kuriems pasireiškia dusulys, 
kvėpavimo nepakankamumas, bėrimai.

•	 Masinė nelaimė: daug nukentėjusiųjų, kuriems pasireiškia įvairūs sveikatos 
sutrikimai (dažniausiai simptomai prasideda staiga, tai gali būti kosulys, 
dezorientacija, kvėpavimo nepakankamumas). 

•	 Neįprasti skysčio lašeliai: riebalų lašeliais gali būti padengti kieti paviršiai, 
vandens paviršius gali būti padengtas riebalų plėvele.

•	 Neįprastai atrodanti aplinka: medžiai, krūmai ir laukai atrodo negyvi, išdžiuvę, 
netekę spalvų. 

•	 Neįprasti kvapai: nuo stiprių vaisių ar gėlių kvapų iki aštrių kvapų primenančių 
česnaką, krienus ar šviežiai nupjautą žolę. Labai svarbu atkreipti dėmesį, jei 
kvapai nėra būdingi tai aplinkai. 

•	 Žemai tvyrantys debesys ir/ar rūkas, kurių negali paaiškinti vyraujančios oro 
sąlygos. 

Galima aplinkos kontaminaciją parodo ne tik nukentėjusiųjų sužalojimai ar 
negalavimai, bet ir visi anksčiau išvardinti požymiai. 

 

Pagalba / gydymas
Po sąlyčio su pavojingomis medžiagomis, jos gali nusėsti ant nukentėjusiųjų 

drabužių, odos, plaukų ir taip kelti nuolatinę grėsmę tiek pačių nukentėjusiųjų, tiek 
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jiems teikiančių pagalbą žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu atlikti anstyvą ir efektyvią 
dekontaminaciją (pašalinti užkratą nuo nukentėjusiųjų odos ir drabužių, kad būtų 
nutrauktas tolimesnis sąlytis su pavojų keliančiomis medžiagomis, taip pat kad būtų 
sustabdytas tolimesnis šių medžiagų platinimas). Tačiau dekontaminacija atliekama 
ne visų specifinių incidentų ir masinių nelaimių, kai išsilieja pavojingos cheminės 
medžiagos, atvejais. Pradėti ar nepradėti dekontaminacijos procedūras sprendžia 
apmokyti GMP specialistai, atlikę pradinį situacijos įvertinimą ir nustatę incidento 
pobūdį. 

Sprendimas dėl dekontaminacijos atlikimo ir dekontaminacijos būdo pasirinkimo 
labai priklauso įvykio aplinkybių bei įvykio vietoje gelbėjimo tarnybų atlikto rizikos 
vertinimo tyrimo rezultatų. Sprendimą dėl dekontaminacijos priima GMP vadas, 
pasikonsultavęs su priešgaisrinės apsaugos ir policijos vadais. Sprendimas priimams 
atsižvelgiant ir į skirtingus nukentėjusiųjų poreikius, priklausomai nuo to, ar jie yra 
patyrę sužalojimų, ar jiems pasireiškia kokių nors sąlyčio su pavojingomis medžiagomis 
sukeltų simptomų, ar jie yra sveiki ir jokių nusiskundimų neišsako. 

Dekontaminacijos procedūros (žmonių, įrangos, turto, aplinkos) nėra 
naujos, gelbėjimo tarnybos jas rutiniškai atlieka įvairių nelaimingų įvykių metu. 
Daugumoje atvejų gelbėjimo tarnybų darbuotojai taip pat turi atlikti savo apsauginių 
drabužių dekontaminaciją, nuplaudami juos šaltu ar šiltu vandeniu rankomis arba 
pasinaudodami paprasčiausiomis dušų sistemomis.  
Daugumos incidentų atveju anksčiausiai sąlytį su pavojingomis medžiagomis 
kontaminuotais nukentėjusiais turi gelbėjimo tarnybų darbuotojai, kurie įvykio vietoje 
atlieka nukentėjusiųjų gelbėjimo darbus, rūšiavimą ir pradeda jų gydymą. Gelbėtojai 
sąlytį su pavojingomis medžiagomis patiria ne tik tiesioginio kontakto su nukentėjusiais 
metu, bet ir gali įkvėpti šių medžiagų, jei jos yra lakios ir/arba susidaro šių medžiagų 
aerozolis dėl to, kad nukentėjusieji yra padengti šiomis medžiagomis (antrinis 
garavimas). 

Nukentėjusiųjų dekontaminacija rūpinasi visos gelbėjimo darbus atliekančios 
tarnybos. Ši taisyklė galioja visose situacijose (tiek masinių nelaimių metu, tiek pavienių 
incidentų atveju), kai kontaminacija kelia grėsmę tiek nukentėjusiųjų, tiek su jais 
kontaktavusiais asmenų sveikatai. Kitoms tarnyboms ir institucijoms, dalyvaujančioms 
masinės nelaimės likvidavimo darbuose, gali tekti papildomai atlikti patalpų, aplinkos ir 
įvairių paviršių, turėjusių sąlytį su pavojingomis medžiagomis, dekontaminaciją. 

Kategorijų hierarchija 
Dekontaminacijos formos gali būti skirtingos - nuo improvizuotos 

dekontaminacijos, kurią nedelsiant atlieka arčiausiai įvykio vietos esantys gelbėtojai, 
atsižvelgdami į nukentėjusiųjų poreikius, iki pilnos ir visapusiškos dekontaminacijos. 

Klinikinė dekontaminacija 
Tai procesas, kurio metu sąlytį su užkratų turėję pacientai yra individualiai gydomi 

sveikatos priežiūros specialistų ir teikiant pagalbą atliekama tikslinė dekontaminacija, 
panaudojant specialią įrangą ir taikant “nuplauk, nušluostyk, nuplauk” metodą. 
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Tarpinė dekontaminacija 
Dekontaminacijos procedūra yra iš anksto apgalvota, jos metu naudojama 

standartizuota įranga, ji atliekama tol, kol bus galima atlikti pilnavertę ir galutinę 
dekontaminaciją, panaudojant specializuotą įrangą.  

Improvizuota dekontaminacija 
Jos metu naudojami paprasčiausi prieinami dekontaminacijos metodai, kol bus gali 

panaudoti specializuotas dekontaminacijos priemones. 

Masinė dekontaminacija 
Iš aksto suplanuota ir struktūrizuota procedūra, kurios metu naudojama specialiai 

sukonstruota dekontaminacijos įranga, kai yra didelis nukentėjusiųjų skaičius. 

Vadovamimas dekontaminacijos procesui ir jo valdymas
Ekstremalaus įvykio, kurio metu reikalinga dekontaminacija, metu reikalingos 

papildomos pareigybės. 

Dekontaminacijos vadovavimo struktūra

Bronzinis vadas (Dekontaminacijos vadovas) turi būti apmokytas dekontaminacijos 
procedūrų, jo pagrindinis uždavinys yra prižiūrėti dekontaminacijos procesą ir 
užtikrinti, kad jo metu būtų taikomos reikiamos procedūros. Dekontaminacijos vadas 
yra atsakingas už dekontaminaciją atliekančio personalo saugumą. 

Dekontaminacijos vadas turėtų dirbti šaltojoje zonoje ir bendradarbiauti su 
patekimą į kontaminuotą teritoriją kontroliuojančiais pareigūnais, kurie turėtų 
registruoti visų atvykstančių į įvykio vietą asmenų vardus ir pavardes, pareigas, 
pateikimo į užterštą teritoriją laiką. 

Pradinį rūšiavimą turi atlikti gelbėtojai, dėvintys apsauginius drabužius ir kitas 
asmenines apsaugos nuo cheminių medžiagų priemones. Toliau šiuos pacientus turi 
perimti pradinio gydymo komanda, kuri gali taikyti gyvybę gelbstinčias procedūras ir 
paskirti antidotus, jei jų reikia. 

SPECIFINIAI INCIDENTAI
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9. PRIEDAI

Šiame skyriuje patiekiami priedai, kurie gali būti naudingi rengiant įstaigos 
Ekstremaliųjų situacijų planą. Literatūros sąraše taip pat pateikta nuorodų į kitas plano 
rengimo rekomendacijas. Pačiame Ekstremaliųjų situacijų plane turi būti tokių specifinių 
priedų kaip atnaujintas telefonų sąrašas ir kiti kontaktiniai duomenys (pvz., pranešimų 
gaviklių numeriai).

9.1. PRIEDAS NR. 1. PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ VALDYMO FORMOS

Grėsmių vertinimo lapas

Pavojingumo kategorija Detalizuota kategorija 

Pavojaus apibūdinimas Pavojaus vieta

Data Vertinimo  ir atnaujinimo data

PRIEDAI
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Pavojaus aprašymas

Pagrindiniai istoriniai faktai  ir įrodymai

Poveikio ir tikimybės vertinimas

Pavojus Poveikis Tikimybė

Žmonių gerovei Aplinkai Infrastruktūrai Situacijos eigos 
greičiui

Nedidelis Nedidelis Nedidelis Nedidelis Didelė 

Ribotas Ribotas Ribotas Ribotas Galima

Didelis Didelis Didelis Didelis Mažai tikėtina

Labai didelis Labai didelis Labai didelis Labai didelis Didelė 

Katastrofiškas Katastrofiškas Katastrofiškas Katastrofiškas Labai maža 
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Vieta rizikos lentelėje

Didelė tikimybė
(vieną kartą metuose)

Galima
(vieną kartą per 1–10  metų)

Mažai tikėtina
(vieną kartą per 10–100 metų)

Nedidelė rizika
(vieną kartą per 100 – 500 
metų)

Labai maža rizika
(vieną kartą per per 500 metų)

Nedidelis Ribotas Didelis Labai didelis Katastrofiškas
Tikimybė

Po
ve

ik
is

Rizikos mažinimas:
Reikiamos prevencijos, kontrolės ir poveikio mažinimo priemonės

Įdiegtos prevencijos, kontrolės ir poveikio mažinimo priemonės

PRIEDAI
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9.2. PRIEDAS NR.2. MOKYMŲ IR PRATYBŲ, ORGANIZAVIMO 
REKOMENDACIJOS

Reikia įvertinti, ar būtų naudinga organizuoti bendrus 
mokymus su kitomis skubios pagalbos tarnybomis

Kiekviena skubios pagalbos tarnyba privalo turėti už eks-
tremaliųjų situacijų planavimą atsakingą asmenį. Jis gali 
turėti jau parengtą mokymų programą arba numatytas 
konkrečias pratybų datas. Ar įstaiga gali kaip nors prisidėti 
prie jau suplanuotų mokymų?

Reikia stengtis pasinaudoti visomis galimybėmis 
mokytis ir treniruotis

Įvadinio kurso metu visi nauji darbuotojai mokomi pradinio 
gaivinimo, pacientų perkėlimo ir kitų svarbiausių dalykų. Jei 
turėsite parengtą paskaitą ir paskirsite jai laiko darbo metu, 
tai per trumpą laiką galėsite apmokyti daug darbuotojų. Šių 
mokymų metu darbuotojus taip pat reikia supažindinti su 
atitinkamais parengtais teisiniais dokumentais ir įstaigos 
Ekstremaliųjų situacijų plano principais. Be to, jau pirmą 
darbo dieną turite paraginti naujus darbuotojus susipažinti 
su padalinio Ekstremaliųjų situacijų planu. 

Mokymai ir pratybos turi būti parengti, atsižvelgiant į 
patirtį ir turimas priemones

Įstaigoje kokio nors pobūdžio mokymai gali būti surengti 
bet kuriuo metu. Ar gali sužinoti, kas ir kokius moky-
mus veda, kokiai auditorijai jie yra skirti? Tai yra labai 
gera proga pareikšti nuomonę arba palikti informacinę 
medžiagą ar Ekstremaliųjų situacijų planą, kad žmonės 
susipažintų su šiais dokumentais kavos pertraukėlių 
metu. Ypač svarbu pasinaudoti progomis, kai vyksta 
mokymai apie įstaigos veiklos tęstinumo išsaugojimą 
ir veiklos atkūrimą, kadangi šios temos yra tiesiogiai 
susijusiuos su ekstremaliųjų situacijų valdymu.

Statybos darbai ir rekonstrukcija Tai yra puiki galimybė patobulinti mokymų, naudojant 
stalo žaidimus, išugdytus įgūdžius. Jei įstaigoje yra ne-
naudojamų patalpų, kuriose numatomas arba vykdomas 
remontas, tai jas galima panaudoti rūšiavimo ir kitoms 
pratyboms, sukuriant darbo sąlygas, kurios būtų panašios 
į Priėmimo skyriaus ar kitų skyrių. Pacientus gali imituoti 
apmokyti asmenys arba manekenai (jų kortelėse būna nu-
rodyta jų mobilumas ir pagrindiniai fiziologiniai parametrai. 
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Kursai

Kursai Vieta / organizacija Kontaktai

9.3. PRIEDAS NR. 3. VEIKSMŲ KORTELIŲ ŠABLONAS

Pareigos ___________________________________________________________

Įgalioti asmenys _________________________ 
                                          (įrašykite pareigas)  Pirmas skambutis 
      Antras skambutis

Atvykti į ___________________________________________________________

Jūsų pareigos (trumpai) _______________________________________________

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti nedelsiant Parengties metu:  
 Aktyvavus planą:     

Bendrosji atsakomybė ________________________________________________

Prioritetai ekstremaliosios situacijos metu ________________________________

Dokumentas     Forma:
      Dažnis:

Komunikacija     Priemonės:
      Maršrutas:

Veiksmai atšaukus planą ______________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 
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Kursai

Kursai Vieta / organizacija Kontaktai

9.4. PRIEDAS NR. 4. VEIKSMŲ KORTELIŲ PAVYZDYS

Pareigos _________________________________________  Pirmojo ekipažo
 pagrindinis narys
Įgalioti asmenys _________________________ 
                                          (įrašykite pareigas)  Pirmas skambutis 
      Antras skambutis
Atvykti į ___________________________________________________________________________

Jūsų pareigos (trumpai) _______________________________________________________________
Vadovavimas GMP pagalbos organizavimui ekstremaliojo įvykio vietoje

Veiksmai, kuriuos reikia 
atlikti nedelsiant Parengties metu:  

•	 Susirasti savo veiksmų kortelę
•	 Informuoti GMP valdymo centrą apie atvykimą į įvykio 

vietą
•	 Dėvėti asmenines apsisaugojimo priemones
•	 Užsidėti 
•	 Įvertinti įvykio vietą pagal METHANE formatą ir 

perduoti jį į GMP valdymo centrą
•	 Paskelbti, kad įvyko masinė nelaimė.

 Aktyvavus planą:     
•	 Pilnai prisiimti vadovavimą visoms GMP pajėgoms įvykio 

vietoje, kol nebus pakeistas
•	 Parinkti vietas:
•	 GMP automobilių stovėjimo aikštelei;
•	 Nukentėjusiųjų evakuacijos punktui;
•	 GMP kontrolės punktui.
•	 Pastoviai tikslinti situaciją ir informuoti GMP valdymo 

centrą.
•	 Nuspręsti, ar reikia medicinos specialistų komandos ir 

specialios įrangos.

Bendrosji atsakomybė _________________________________________________________________
Efektyvus GMP pagalbos organizavimas įvykio vietoje

Prioritetai ekstremaliosios situacijos metu _________________________________________________
Vadovavimas visoms atvykstančioms į įvykio vietą 

GMP pajėgoms, iki atvyks GMP aukštesnis vadovas ir perims vadovavimą

Dokumentas     Įvykio sekos fiksavimas laisva forma.
Situacijos įvertinimo formos užpildymas pagal METHANE formatą. 

Nukentėjusiųjų srautų valdymo dokumentacija.

Komunikacija Priemonės: Radijo ryšys (kanalas, dažnis, šaukinys), telefonas
 Maršrutas:
Veiksmai atšaukus planą _______________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 

Aptarimas „karštuoju laikotarpiu“, formalios ataskaitos parengimas (dalyvavimas rengiant ataskaitą)

PRIEDAI
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UŽRAŠAI






