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1 SANTRUMPOS

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

BPC – Bendrasis pagalbos centras

CS – civilinė sauga

GIS – geografinė informacinė sistema

GMP – greitoji medicinos pagalba

ES – Europos Sąjunga

HI – Higienos institutas

HN – higienos norma

IDB – Europos traumų duomenų bazė

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos

JK – Jungtinė Karalystė

KUL – Klaipėdos universitetinė ligoninė

LR SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

LSMUL – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

m. – miestas

MN – medicinos norma

N.d. – nepateikė duomenų

PGT – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija

r. – rajonas

RVUL – VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

STD – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

TC – Traumų centras

TK – Traumos komanda

TS – Traumos sistema

TLK – Teritorinė ligonių kasa

VGPUL – Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė

VKL– VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

VUL SKF– VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas
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2 SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo-skubios pagalbos skyrius –

stacionarinės įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos

pagalbos ir hospitalizacijos.

Chirurgija – medicinos mokslo šaka, tirianti ligas, kurios gydomos mechaniškai veikiant

patologinį procesą.

Greitosios medicinos pagalbos stotis (tarnyba) – asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

teikianti skubią būtinąją medicinos pagalbą pacientams įvykio vietoje ir atsakinga už skubų

paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą stočiai priskirtoje

teritorijoje.

Kritinės būklės – žmogaus gyvybei pavojingos būklės, pasižyminčios kritiniu

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

esant reikia imtis gaivinimo bei kitų medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus

gyvybę.

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

veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės

gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas.

Ortopedija – chirurgijos šaka, tirianti ir gydanti judamojo aparato deformacijas bei

pakitimus ir jų išvengimo būdus.

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

koduojamos S, T ir R 57 šifru.

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

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

išvengti.

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

teikianti pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams. Traumos komandos darbo tvarka

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

narių atsakomybės ribas.

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

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

laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Traumos sistema - Šiuolaikinę vieningą traumos sistemą sudaro trys tarpusavyje

glaudžiai susijusios pagalbos ir gydymo grandys: ikihospitalinė pagalba ir transportavimas,
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paciento gydymas ligoninėje, reabilitacij a ir socialinė psichologinė reintegracija. Siauresne

prasme traumos sistema suprantama kaip vieninga pagalbos nukentėjusiems nuo traumų sistema,

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

bei juos apjungiančio greitosios medicinos pagalbos tinklo. Visos šios sistemos veikloje

dalyvaujančios įstaigos turi tam tikras iš anksto nustatytas funkcijas, kurias reglamentuoja

patvirtinta darbo metodika ir sutartys.
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100 000 gyventojų pagal amžiaus grupes ir lytį, 2012 m. 43
15 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nukritimų (griuvimų) ant ir nuo laiptų bei pakopų, skaičius 100 000

gyventojų pagal amžiaus grupes ir lytį, 2012 m. 43
16 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl apsinuodijimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012

m. 44
17 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl apsinuodijimų, traumų struktūra pagal apsinuodijimo medžiagą,

2012 m. 44
18 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl įsipjovimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.45
19 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį,

2012 m. 45
20 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių, skaičius 100 000 gyventojų pagal nukentėjusiojo

statusą ir amžių, 2012 m. 46
21 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių, traumų struktūra pagal nukentėjusiojo statusą ir

sužalotą kūno dalį, 2012 m. 47
22 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nudegimų ar nuplikinimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių

ir lytį, 2012 m. 48
23 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal atsiradimo

būdą, 2012 m. 48
24 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal atsiradimo būdą

ir sužalotą kūno dalį, 2012 m. 49
25 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal įvykio vietą,

2012 m. 50
26 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl namuose įvykusių sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra,

2012 m. 50
27 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl namuose įvykusių sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra

pagal traumos mechanizmą, 2012 m. 51
28 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų keliuose, traumų struktūra, 2012 m. 51
29 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal veiklą, 2012 m.52
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30 pav. Asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių 53
31 pav. Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius (0–64 metai) 100 000 gyventojų, 1981–2010 m. 54
32 pav. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių Lietuvos Respublikos savivaldybėse, 2012 m. 55
33 pav. Mirčių dėl išorinių priežasčių struktūra, 2012 m. 55
34 pav. Vaikai ir darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir

kitų išorinių priežasčių (S00-T98) 56
35 pav. Asmenų, pirmą kartą dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pripažintų neįgaliais,

dalis (S00-T98) 57
Pav. 36 Vaikai, pirmą kartą 2012 m. pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių

priežasčių pagal amžių, 2012 m. proc. (S00-T98) 58
37 pav. Vaikai, pakartotinai 2012 m. pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių

priežasčių pagal amžių, 2012 m. (S00-T98) 58
38 pav. Darbingo amžiaus asmenys, kuriems 2012 m. pirmą kartą buvo nustatytas 0–55 proc. darbingumas

dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal amžių (S00-T98) 59
39 pav. 39Darbingo amžiaus asmenys, kuriems 2012 m. pakartotinai buvo nustatytas 0–55 proc.

darbingumas dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal amžių (S00-T98) 60
40 pav. Naujai užregistruotų neįgalumo atvejų skaičius 1993–2004 m. 100 000 gyventojų. Šaltinis:

„European health for all databas“ (2014-02-02) 61
41 pav. Medicinos pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo sistemos

struktūra 63
42 pav. Traumas patyrusių asmenų, atvykusių į priėmimo skyrių, skaičius, 2013 m. 82
43 pav. Traumas patyrusių pacientų, gydytų stacionare, skaičius, 2013 m. 83
45Šiuolaikinė TS 198
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5 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS DĖL PAGALBOS

NUKENTĖJUSIEMS NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ MIRTIES

PRIEŽASČIŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO LIETUVOJE

TS turi veikti taip, kad kiekvienas nukentėjęs nuo traumos bet kurioje šalies vietoje bet kokiu

paros ir (ar) metų laiku turėtų vienodus išgyvenimo šansus. Sunkias traumas patyrusių pacientų

gydymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis nemažai išteklių ir pasirengimo, neskritinę

reikšmę turi tinkamos pagalbos suteikimo laikas („auksinė valanda“). Šiuolaikinę vieną TS sudaro

trys tarpusavyje glaudžiai susijusios pagalbos ir gydymo grandys: pagalba iki hospitalizavimo ir

transportavimas, paciento gydymas ligoninėje, reabilitacija ir socialinė psichologinė reintegracija.

TS uždaviniai:

 sumažinti patirtų traumų ar sužalojimų keliamą grėsmę ir padarinius;

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

poreikius;

 pagalbą užtikrinti efektyviai išnaudojant turimus išteklius;

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

 sumažinti atskirų ligoninių perkrovą;

 padidinti bendrą sistemos atsparumą ir pasirengimą masinėms nelaimėms.
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5.1 Išvados

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

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

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

mirusiųjų nuo išorinių priežasčių skaičius, tenkantis 100000 gyventojų, yra ženkliai didesnis nei

kitose Europos Sąjungos valstybėse. Pagal naujai užregistruotų visų neįgalumo atvejų skaičių

100000 gyventojų 1993–2012 m. Lietuva ženkliai viršijo Europos ir naujųjų ES narių vidurkį.

Darbingo ar vaikų amžiaus asmeniui žuvus arba po traumos tapus neįgaliu ir (arba) sumažėjus jo

darbingumo lygiui, valstybė praranda galimybę, kad jis dirbs ir kurs produktą. Neįgalūs asmenys

taip pat gauna ir neįgalumo išmokas (invalidumo pensiją). Atsižvelgiant į Lietuvos traumų

statistiką, skaičiuojama, kad Lietuvos ekonominės netektys dėl traumų ir kitų išorinių priežasčių

mirusių, gydymo ir darbingumo lygio sumažėjimo sudaro 2,5–3,0 mlrd. Lt. Pagerinus pagalbos

kokybę ir jos išeitis bent 15–20 proc. (tarptautinė patirtis rodo, kad būtent tokį efektą galimą

pasiekti įdiegus šiuolaikinę TS ir regioninius traumos tinklus (klasterius)), tikėtinas žymus

ekonominis efektas.

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

labai ryškūs sergamumo ir mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių teritoriniai

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

2. Neefektyvus sveikatos priežiūros išteklių ligoninėse panaudojimas, teikiant pagalbą

sunkias traumas ar kitų išorinių veiksnių poveikį patyrusiems pacientams.

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

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

apie 3–4 mln. gyventojų, atsižvelgiant į gydymo įstaigų pasiekiamumą, apgyvendinimo tankį,

kelių infrastruktūrą, medicinos aviacijos tarnybų veiklą ir traumų lygį, turėtų veikti tik 12–16

specializuotų traumos centrų. Kadangi sunkias traumas patyrę pacientai sudaro tik nedidelę visų

priėmimo skyriuose apsilankiusių pacientų dalį (JK šie pacientai sudaro tik 0,2 proc. visų

apsilankiusių priėmimo skyriuose pacientų), tai teikiant pagalbą daugelyje ligoninių nėra

galimybių užtikrinti reikiamos pagalbos kokybės ir efektyviai išnaudoti sveikatos priežiūrai

skiriamus išteklius(gydant šiuos ligonius reikia kvalifikuotų ir specialiai apmokytų slaugytojų ir
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gydytojų, tinkamos medicinos įrangos, instrumentų ir vienkartinių priemonių, taip pat

neurochirurginės, kraujagyslių ir (arba) širdies chirurgijos specialistų pagalbos bei kt.).

JAV ir Vakarų Europos šalyse atlikti tyrimai rodo, kad sunkias traumas patyrusių pacientų

pervežimas į artimiausią ligoninę, o ne tiesiogiai į traumos centrą, nuo 1,5 iki 5 kartų padidina

riziką šiems pacientams numirti. Tad regioninių traumos tinklų įkūrimas, koordinuotas GMP

tarnybos ir ligoninių darbas, sunkias traumas patyrusių pacientų telkimas specializuotuose

traumos centruose, turinčiuose reikiamą kompetenciją ir išteklius, gali iš esmės pagerinti pagalbos

teikimo kokybę. Pagalbos traumas patyrusių pacientų restruktūrizavimo ir regionalizavimo poreikį

Lietuvoje rodo ir tai, kad 5–6 didžiuosiuose šalies miestuose veikiančios ligoninės suteikia

pagalbą maždaug 60–80 proc. visų sunkias traumas patyrusių pacientų (šiose įstaigose

stacionarizuojama apie 50 proc. atvykusių į priėmimo skyrių pacientų, jų vidutinė gydymo trukmė

yra 2–3 sav.).

JAV ir Vakarų Europos šalių patirtis rodo, kad tiesioginis sunkias traumas patyrusių pacientų

pervežimas į specializuotus regioninius traumos centrus 20–25 proc. sumažina jų mirštamumą,

pagerina bendrus gydymo rezultatus, 3–4 dienomis sutrumpina stacionarizavimo trukmę.

Analizuojant stacionarinių gydymo įstaigų infrastruktūrą, krinta į akis, kad tik kelios iš beveik 60

gydymo įstaigų neturi Chirurgijos ir (arba)Ortopedijosbei traumatologijos skyriaus, operacinės,

tačiau didžiojoje dalyje šių įstaigų traumas patyrę pacientai visai neoperuojami arba atliekama

labai nedaug chirurginių intervencijų: 83 proc. ligoninių užtikrina operacinės ir 88,7 proc.

reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimą 24 val. per parą 7 dienas per savaitę.

Vertindami ligoninių priėmimo ir intensyviosios terapijos skyrių aprūpinimą priemonėmis ir

įranga, reikalinga teikiant pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams, matome, kad visos

ligoninės turi iki 80–85 proc. reikalingų priemonių, tačiau neretai didžiųjų miestų ligoninės,

teikiančios pagalbą didžiausiam trauminių pacientų srautui ir patiems sunkiausiems pacientams,

yra aprūpintos prasčiau nei mažosios ligoninės, kurios sunkius sužalojimus patyrusių pacientų

praktiškai negydo. Prastą ir nepakankamą mažųjų ligoninių pasirengimą rodo ir tai, kad dauguma

jų neturi pasitvirtinusios smegenų mirties diagnostikos ir multiorganinių donorų rengimo

protokolų. 2013 m. Lietuvoje efektyvius donorus parengė tik 5 ligoninės, tačiau tik 2 ligoninės

(aukščiausio lygio traumų centrai) tai darė reguliariai: LSMU ligoninės Kauno klinikos parengė

43 donorus (47 proc.), o RVUL – 25 (27 proc.) iš 92 efektyvių šalyje parengtų donorų. Šiaulių ir
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Panevėžio ligoninės atitinkamai parengė 8 ir 6 donorus. Taigi jos atitinka atraminei traumos

ligoninei keliamus reikalavimus. JAV ir Europos šalyse laikoma, kad ligoninės pasirengimas ir

gebėjimas išlaikyti ir parengti multiorganinius donorus parodo pakankamą skubių tarnybų ir

personalo pasirengimą teikti pagalbą sunkiausias traumas patyrusiems pacientams.

3. Neoptimalus GMP pajėgų tinklas ir valdymas.

Didžiausias aptarnaujamas teritorijas turi Varėnos, Panevėžio ir Vilniaus rajonus aptarnaujančios

GMP organizacijos. O daugiausia gyventojų aptarnauja Vilniaus m., Alytaus r., Kauno m., Šiaulių

greitosios medicinos pagalbos stotys. Analizuojant traumas patyrusiųjų skaičių, kuriems buvo

iškviesta greitoji medicinos pagalba, ypač išsiskiria dvi stotys, aptarnavusios labai didelį skaičių

asmenų, t. y. Vilniaus miesto, kuri aptarnavo net 23,9 proc. (18454) visų bendrai besikreipusiųjų

skaičiaus, ir Kauno stotis, aptarnavusi 14,4 proc. (11 104) visų šalies asmenų. Kitos stotys

aptarnavo ženkliai mažiau traumas patyrusių asmenų.

Palyginti su 2006 metų duomenimis, dėl GMP sistemos darbo optimizavimo, mokymų, investicijų

į infrastruktūrą šie rodikliai yra ženkliai mažesni. Tačiau visavertė situacijos analizė negalima, nes

nemaža dalis GMP įstaigų negalėjo pateikti duomenų.

Standartiniu atveju, kai kvietimas yra skubus ir mieste, t. y. nukentėjusiojo būklė kritinė, greitoji

medicinos pagalba turi atvykti per 15 minučių nuo skambučio priėmimo. Remiantis pateikta

statistika, šį tikslą Lietuvoje pavyko įgyvendinti 80,33 proc. tokių atvejų. Vidutinė ligonio

atvežimo į gydymo įstaigą trukmė nuo iškvietimo yra 32 minutės, trumpiausia – 15 min., ilgiausia

– 60 minučių. Nemaža dalis GMP stočių nurodė, kad atvykti į įvykio vietą, kai iškvietimas

skubus, per 15 min. pavyksta tik maždaug 60 proc. atvejų. Kai kvietimas yra skubus ir už miesto

ribų bei nukentėjusiojo būklė kritinė, pagalba turi atvykti per 25 minutes. Pagalbos teikimo

netolygumai šiuo atveju yra ypač ryškūs, nes kai kuriuose šalies regionuose tiktai 50 proc. atvejų į

tokius iškvietimus atvykstama per 25 min. Kai kuriuose regionuose net 60–80 proc. atvejų

pagalbos tekdavo laukti daugiau nei 1 val.

Dauguma GMP dispečerinių nenaudoja standartizuotų elektroninių skambučio, pajėgų valdymo ir

pagalbos prioritetų nustatymo protokolų bei sistemų, o pasikliauja dispečerio patirtimi bei

žiniomis, nors tarptautiniai tyrimai rodo, kad dirbant tokiomis sąlygomis itin sunku užtikrinti
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paslaugų standartizavimą ir kokybę, dažnai nebūna net minimalių kokybės kontrolės bei

užtikrinimo priemonių, neretai priimami klaidingi ir labai subjektyvūs sprendimai.

4. Specifinės informacijos apie TS veiklą ir efektyvumą trūkumas.

Jungtinėje Karalystėje 2010 m. nacionalinio audito tarnyba konstatavo, kad trūksta žinių apie TS

veiklą ir efektyvumą, nes tik dalis traumos centrų teikia duomenis į nacionalinį traumos registrą.

Tačiau klinikiniai tyrimai rodo, kad net iki 60 proc. pacientų pagalba suteikiama prasčiau nei

nustatytas pagalbos standartas. Mirštamumas nuo panašaus sunkumo traumų ryškiai skiriasi tarp

skirtingų ligoninių, nes labai skiriasi suteikiamos pagalbos kokybė. Lietuvoje atliktas tyrimas

atskleidė panašią situaciją. Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad iš visų traumas patyrusių

asmenų, kurie kreipėsi į gydymo įstaigas, vidutiniškai 79,5 proc. po apžiūros buvo išsiųsti gydytis

namo (kai kurios ligoninės nurodė, jog ambulatoriniam gydymui po apžiūros priėmimo skyriuje

buvo išleista daugiau nei 90 proc. sunkias traumas patyrusių pacientų), tačiau sunku įsivaizduoti,

kad kelių kūno sričių sužalojimus, stambių ilgųjų kaulų lūžius, galvos traumą patyrusiems, neretai

šoko ištiktiems pacientams būtų parinkta tokia gydymo taktika. Daug abejonių dėl duomenų

tikslumo ir interpretavimo sukelia tyrimo metu aptikta informacija, kad Kalvarijos ligoninė 2013

m. gydė 243 sunkias traumas patyrusius pacientus (t. y., 9,1 proc. visos šalies sunkių traumų),

nors Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė nurodė per tą patį laikotarpį gydžiusi 441

sunkias traumas patyrusį pacientą (16,4 proc.), Respublikinė Klaipėdos– 289 pacientus (10,8

proc.), LSMU ligoninės Kauno klinikos – 262 pacientus (9,8 proc. visų Lietuvos pacientų).

JAV, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Vokietijos ir kai kurių kitų šalių patirtis rodo, kad TS veiklą

objektyviai galima pradėti tik tada, kai šalyje sukuriamas bendras traumos duomenų registras, ir

gydymo įstaigos yra įpareigojamos šiam duomenų bankui pagal nustatytus kriterijus teikti

informaciją apie sunkias traumas patyrusius pacientus. Kita vertus, net jei aptariami duomenys ir

yra tikslūs, tai rodo, kad Lietuvoje reikėtų pagalvoti apie sunkias traumas patyrusių pacientų

srauto koncentravimą į aukščiausio lygio traumos centrus, kadangi JAV ir Švedijos pavyzdžiai

rodo, kad pakankama patirtis, gydant šiuos pacientus, pasiekiama tik tada, kai viename traumos

centre per metus pagalba suteikiama nuo 1000 iki 1200 sunkiai sužeistų pacientų.

5. Nėra įdiegti svarbūs pagalbos efektyvumą ir kokybę lemiantys TS elementai.

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

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

koordinavimas tarp įvykio vietoje pagalbą teikiančių tarnybų (GMP) ir pacientą priimančių
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ligoninių yra nepakankamas. Ligoninių ir GMP apklausos parodė, kad maždaug 50 proc. atvejų

pacientą priimanti ligoninė nėra iš anksto informuojama apie sunkią traumą patyrusio paciento

pervežimą iš įvykio vietos ir jo būklę, beveik 80 proc. ligoninių net neturi galimybės palaikyti

radijo ryšio su GMP transportu. Iš kai kurių ligoninių iki 30–50 proc. sunkias traumas patyrusių

pacientų pervežama į aukštesnio lygio gydymo įstaigas tik antrą ar trečią gydymo parą, nors,

pagal tarptautines rekomendacijas, optimalus pervežimo laikas yra 2–3 val. nuo patekimo į

pirmąją (dažnai arčiausiai įvykio vietos esančią) ligoninę.

Daugumoje Lietuvos ligoninių (priėmimo skyrių), teikiant pagalbą nėra laikomasi multidisciplinio

požiūrio, nes nėra sukurtos TK, nėra reglamentuota jų sudėtis, personalo vaidmenys ir funkcijos,

aktyvavimo kriterijai. Pacientai priimami pagal bendrą tvarką.

Bet kuriuo paros metu skubų ultragarsinį tyrimą galima atlikti 67 proc. ligoninių, tačiau tik 15

proc. ligoninių yra patvirtinusios pacientų pervežimo (perkėlimo) į aukštesnio lygio traumos

centrą ir (arba)atraminę ligoninę protokolus, masyvios transfuzijos protokolą – 16 proc., sunkios

traumos kriterijus – 19 proc. ligoninių.

Lietuvos ligoninėse labai plačiai taikomos skaitmeninių diagnostinių vaizdų įrašymo,

archyvavimo, peržiūros ir perdavimo sistemos, tačiau problemų kyla dėl duomenų apsikeitimo su

kitomis gydymo įstaigomis (į kurias persiunčiami pacientai). Keistis duomenimis svarbu, nes taip

taupomas labai svarbus pacientui laikas, tinkamiausiai išnaudojami turimi materialiniai ir

žmogiškieji ištekliai.

Bendradarbiavimas tarp pagalbą teikiančių įstaigų yra nepakankamas. Tyrimo metu 37 (70 proc.)

ligoninės iš 53 nurodė, kad bendradarbiauja su GMP, tačiau tik 11 (21 proc.) iš jų bendradarbiauja

su rajoninėmis ligoninėmis, 19 (36 proc.) – su atraminėmis ligoninėmis, 30 (57 proc.) –su traumos

centrais.

6. Trūksta specializuotų personalo mokymų apie specializuotą reanimacinę pagalbą ir

specializuotą pagalbą traumų atvejais.

Pagal pateiktus duomenis, 2013 m. tik 18 (34 proc.) ligoninių iš 53 organizavo mokymus arba

siuntė savo darbuotojus mokytis. Iš šių duomenų net nėra aišku, kokia kiekvienos gydymo

įstaigos dalis slaugytojų ir gydytojų yra buvę specializuotuose mokymuose, nors tarptautinėse

rekomendacijose nurodoma, kad visa pagalbą traumas patyrusiems pacientams teikianti komanda
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(slaugytojai, anesteziologai, chirurgai, ortopedai, skubios pagalbos gydytojai ir kt.) turi būti

apmokyti teikti specializuotą reanimacinę pagalbą (ACLS/ALS) bei pagalbą traumos atveju

(PHTLS/ATLS/ETC/Trauma II), taip pat valdyti ekstremalias sveikatai situacijas

(MIMMS/HMIMMS). Pageidautina, kad chirurgai ir ortopedai traumatologai būtų apmokyti

būklę stabilizuojančios chirurgijos principų („Damage control surgery course“), o anesteziologai

reanimatologai – stabilizuojančio būklę konservatyvaus gydymo principų („Damage control

resuscitation/Fundamental critical care“). Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 2013 metais

dalyvavo 229 GMP darbuotojai (9,4 proc. visų darbuotojų).
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7. GMP ir ligoninių priėmimo skyriuose neišnaudojamos šiuolaikinės e. medicinos sistemų

teikiamos galimybės.

Didžioji dalis GMP dispečerinių vis dar nenaudoja kompiuterinių skubios pagalbos skambučių

valdymo sistemų, elektroninių pagalbos teikimo prioritetų nustatymo protokolų, GMP pajėgų

valdymo elektroninių sistemų bei kompiuterinių programų, padedančių dispečeriams teikti

pagalbos ir pradinio gydymo rekomendacijas įvykio vietoje esantiems žmonėms iki GMP

automobilio atvykimo ir specializuotos pagalbos teikimo pradžios. Nors kai kurios GMP įstaigos

ir nurodė, kad turi mobiliuosius įrenginius, tinkamus klinikiniams duomenims ir informacijai apie

pagalbos teikimą registruoti, tačiau elektroninės GMP kortelės šiuo metu nenaudojamos.

Ligoninių priėmimo skyriuose šiuo metu visai nenaudojami mobilieji įrenginiai klinikiniams

duomenims registruoti ir (arba)elektroninės pacientų apžiūros ir gydymo kortelės. Tokia situacija

lemia, kad šiuo metu praktiškai nėra galimybės sistemiškai analizuoti nei dispečerinių, nei GMP

brigadų, nei ligoninių priėmimo skyrių teikiamų paslaugų kokybės, nėra galimybės palyginti

įstaigos veiklos rodiklių, paslaugų kokybės, nes nėra žinoma, kokia buvo gydomų pacientų būklė,

gyvybiniai rodikliai, pagalbos teikimo trukmė, kada tiksliai atliktos tam tikros intervencijos.

Naudojant kompiuterines skubios pagalbos skambučių valdymo, pagalbos prioritetų nustatymo,

GMP pajėgų valdymo sistemas ir elektroninius dispečerių vadovaujamos telefonu pagalbos

protokolus iki GMP atvykimo, dauguma kokybės gerinimo ir kontrolės rodiklių yra registruojami

automatiškai, pagalba visiems teikiama standartizuotai ir kokybiškai, neatsižvelgiant į paros laiką,

dispečerių patirtį ir kompetenciją, nuovargį, stresą ir daugelį kitų subjektyvių priežasčių.

Auditavimo sistema užtikrina, kad tam tikra dalis atsitiktinai atrinktų skambučių yra perklausoma

ir yra vertinama suteiktos pacientui paslaugos kokybė bei efektyvumas. Elektroninių GMP

kortelių įdiegimas įgalintų persiųsti svarbiausią klinikinę informaciją apie atvykstantį pacientą,

esant poreikiui iš anksto aktyvuoti TK, užregistruoti pacientą ir perkelti reikiamus duomenis į

traumos registrą. Atvykus pacientui, elektroninė kortelė priėmimo skyriuje leistųtęsti svarbiausių

klinikinių ir (arba) kokybės kontrolės rodiklių registravimą, perkėlimą į registrą, vėliau perkelti

šiuos duomenis į ligos istoriją. Organizuojant paciento pervežimą į aukštesnio lygio traumos

centrą, klinikiniai duomenys, pradinės apžiūros ir gydymo istorija, traumos aplinkybės ir kita

informacija galėtų būti persiunčiama į priimančią ligoninę dar iki paciento atvykimo, naudojantis

elektroniniais medicininės informacijos apsikeitimo protokolais. Sukaupti standartizuoti

duomenys padėtų įvertinti pagalbos kokybę šalyje, palyginti atskirų regionų ar įstaigų veiklos

rodiklius, organizuoti kokybės gerinimo intervencijas (pvz., klinikinių atvejų, mirčių aptarimus su
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ekspertais; identifikavus konkrečią pagalbos teikimo problemą, būtų galima organizuoti specialius

tos srities mokymus ir pan.).

8. GMP ir ligoninėse nėra įdiegti kokybės gerinimo procesai.

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

pagalbos kokybę, apimtį ir pagalbos teikimo laikus, nes nėra specifinio nacionalinio traumos ir

išorinių veiksnių sąlygotų mirčių registro. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, labai

svarbu nuolat stebėti ir optimizuoti teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą. Oficiali grupė

darbuotojų, atsakingų už pagalbos traumas patyrusiems pacientams, yra tiktai 4 ligoninėse iš 53

ligoninių, pateikusių duomenis (7,5 proc. visų apklaustų ligoninių). Apklausos metu 8 (15 proc.)

iš 53 ligoninių nurodė, kad kaupia elektroniniu formatu tam tikrus duomenis, atspindinčius

paslaugų kokybę, o 14 (26 proc.) ligoninių nurodė, kad reguliariai atlieka paslaugų kokybės auditą

ir stengiasi gerinti paslaugų kokybę.

Tik 3 ligoninėse iš 53 nurodė, kad analizuoja savo duomenis ir vykdo mokslinius tyrimus,

siekdamos pagerinti pagalbos traumas patyrusiems pacientams kokybę (5,6 proc. visų apklaustų

ligoninių).
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5.2 Rekomendacijos

1. Siekiant užtikrinti kokybiškos medicinos pagalbos prieinamumą teritoriniu principu ir gerinti

paslaugų kokybę, rekomenduojama sukurti bendrą skubios pagalbos tinklą (traumos

klasterius), kuriam priklausytų visos pagalbą traumas patyrusiems asmenims teikiančios asmens

sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės draugijos ir valstybinės institucijos. Traumos funkcinių

klasterių veikla turėtų būti aiškiai reglamentuota ir gerai koordinuojama, todėl turėtų būti:

 nustatyta aiški bendradarbiaujančių įstaigų ir institucijų tinklo struktūra;

 aprašyti pagrindiniai pagalbos organizavimo ir teikimo procesai;

 nustatyti minimalūs pagalbos teikimo standartai ir kokybės kriterijai;

 nustatyti minimalūs specialistų pasirengimo teikti pagalbą reikalavimai;

 įvertinta klasterio veikloje dalyvaujančių įstaigų infrastruktūra, kompetencijos ir

pajėgumai suteikti tam tikro lygio pagalbą patyrusiems traumas;

 nustatyti traumos sunkumo įvertinimo kriterijai, leidžiantys paskirstyti ir optimizuoti

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

pacientui būtų suteikta reikiama kokybiška pagalba;

 patvirtinta bendradarbiavimo su GMP tvarka, užtikrinanti sklandų nukentėjusiųjų

rūšiavimą ir transportavimą;

 patvirtinta komunikacijos kelių tarp įstaigų tvarka.

Kitų šalių (JAV, JK, Švedijos, Vokietijos) patirtis rodo, kad tokių gerai organizuotų regioninių

traumos tinklų (klasterių) diegimas turi teigiamą poveikį sveikatos priežiūros sistemai ir pagalbos

kokybei, nes:

 efektyviau išnaudojami sveikatos priežiūros sistemos žmogiškieji ir materialieji ištekliai;

 geriau reglamentuojama ir koordinuojama skirtingo lygio traumos centrų (TC) veikla;

 sukuriamas tolygiai tam tikrą teritoriją padengiantis TC ir GMP tinklas;

 pagerinamas bendradarbiavimas tarp GMP ir pacientus priimančių TC;

 prireikus greičiau ir efektyviau pacientai pervežami į aukštesnio lygio TC;

 pagerėja pagalbos kokybė ir gydymo rezultatus;

 daugiau pacientų grįžta į iki traumos buvusį aktyvumą, mažinamas invalidumas.
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2. Siekiant gerinti pagalbos iki hospitalizavimo prieinamumą ir paslaugų kokybę pacientams,

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių, rekomenduojama optimizuoti GMP

tinklą. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo, kad reikia įgyvendinti šiuos siekinius:

 užtikrinti tarptautinių pagalbos nukentėjusiems nuo traumų pacientams teikimo

ikihospitalizavimo laikotarpiu (PHTLS) principų, masinių nelaimių ir ekstremalių

sveikatai situacijų valdymo (MIMMS) rekomendacijų įgyvendinimą;

 diegti elektronines GMP skambučių ir pajėgų valdymo sistemas;

 nustatyti aiškias traumas patyrusių pacientų pervežimo taisykles atskiruose regionuose,

atsižvelgiant į patirtų sužalojimų pobūdį ir sunkumą;

 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų atvejais

GMP transportas į įvykio vietą atvyktų per mažiau nei10–15 min.;

 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų atvejais

įvykio vietoje pagalba iki pervežimo būtų teikiama per mažiau nei10–15 min.

3. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių,

prieinamumą ir paslaugų kokybę ligoninėse, rekomenduojama visuose TC sukurti TK ir

patvirtinti TK aktyvavimo ir veiklos aprašus. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo,

kad reikia įgyvendinti šiuos siekinius:

 užtikrinti tarptautinių specializuotos pagalbos nukentėjusiems nuo traumų pacientams

teikimo (ATLS/ETC) principų, masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai situacijų

valdymo (MIMMS) rekomendacijų įgyvendinimą, atliekant pacientų pradinį ištyrimą ir

gydymą;

 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų atvejais

sprendimai dėl galutinio gydymo pobūdžio ir vietos būtų priimami per mažiau nei20–30

min.

4. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

visiems GMP ir TC dirbantiems darbuotojams (teikiantiems pagalbą sunkias traumas

patyrusiems asmenims) reguliariai organizuoti mokymus, atsižvelgiant į tarptautines

rekomendacijas. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo, kad reikia įgyvendinti šiuos

siekinius:
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 GMP darbuotojai turi būti apmokomi (vėliau mokymai reguliariai kartojami)

specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS), pagalbos iki

hospitalizavimo(PHTLS/Trauma II), masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai situacijų

valdymo (MIMMS);

 ligoninėje (TK) dirbantys gydytojai turi būti apmokomi (vėliau mokymai reguliariai

kartojami) specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS), pagalbos iki

hospitalizavimo (PHTLS/Trauma II), masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai situacijų

valdymo ligoninėje (HMIMMS);

 ligoninėje (TK) dirbantys gydytojai turi būti apmokomi (vėliau mokymai reguliariai

kartojami) specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS), specializuotos pagalbos

traumų atvejais (ATLS/ETC), masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai situacijų

valdymo ligoninėje (HMIMMS), skubios echoskopijos urgentinių būklių metų (trauminio

šoko, kitos kilmės šoko, ūminio kvėpavimo nepakankamumo, staigios mirties protokolai);

 patvirtinti aiškias sunkias traumas patyrusių asmenų ištyrimo ir pradinio gydymo

rekomendacijas (pvz., sunki galvos trauma, masyvi kraujo komponentų transfuzija,

neurokomplikuota stuburo trauma, dubens kaulų lūžiai, kt.).

5. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

atnaujinti esamus ir įdiegti naujus TS dokumentus, atsižvelgiant į tarptautines

rekomendacijas:

 GMP kortelė (traumos lapas);

 trumpas TK veiklos aprašas: sudėtis, funkcijos, pradinės apžiūros ir gydymo principai;

 TK aktyvavimo lapas ligoninės priėmimo skyriuje;

 traumą patyrusio paciento apžiūros ir pradinio gydymo lapas priėmimo skyriuje;

 paciento pervežimo į aukštesnio lygio traumos centrą protokolas ir pervežimo lapas;

 masyvios kraujo komponentų transfuzijos protokolas ir taikymo lapas.

6. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama įdiegti

ir plėtoti e. sveikatos priemones GMP dispečerinėse, automobiliuose ir ligoninių priėmimo

skyriuose, atsižvelgiant į esamą teisinę bazę ir tarptautines rekomendacijas, pagalbos prioritetų,



24

pajėgų valdymo ir dispečerių vadovaujamos pagalbos teikimo protokolus ir atitinkamas sistemas,

sukurti atitinkamą kokybės kontrolės ir gerinimo sistemą, atsižvelgiant į tarptautines

rekomendacijas:

 nustatyti minimalius paslaugų kokybės indikatorius GMP ir ligoninėms;

 sukurti nacionalinį sunkių traumos duomenų banką;

 reguliariai teikti įstaigoms informaciją apie paslaugų kokybę (įstaigos viduje ir šalyje);

 nustatyti kokybės gerinimo priemones, procedūras ir jų taikymo aplinkybes (pvz., traumą

patyrusio paciento mirties atveju ir kt.).

7. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių,

prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama įdiegti ir plėtoti

e. sveikatos priemones GMP dispečerinėse, automobiliuose ir ligoninių priėmimo skyriuose,

atsižvelgiant į esamą teisinę bazę ir tarptautines rekomendacijas: pagalbos prioritetų, pajėgų

valdymo ir dispečerių vadovaujamos pagalbos teikimo protokolus ir atitinkamas sistemas, sukurti

atitinkamą kokybės kontrolės ir gerinimo sistemą, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas:

 įdiegti GMP dispečerinių elektronines skubios pagalbos skambučių valdymo sistemas;

 įdiegti GMP dispečerinių elektronines pagalbos prioritetų nustatymo sistemas;

 įdiegti GMP dispečerinių elektroninius pajėgų valdymo protokolus;

 įdiegti GMP elektroninius dispečerių vadovaujamos pagalbos teikimo protokolus;

 įdiegti elektronines GMP ir priėmimo skyrių pacientų apžiūros ir gydymo registravimo

formas (korteles), kurios leistų perduoti informaciją apie pervežamus iš įvykio vietos

pacientus į ligonines, ligoninėms vykdančios pacientų pervežimus tarpusavyje keisti

informacija apie pacientus, sukaupti ir sukelti į paciento ligos istoriją visą informaciją apie

skirtingais pagalbos teikimo laikotarpiais atliktas intervencijas, klinikinės būklės pokyčius

ir kitą svarbią informaciją;

 reguliariai teikti įstaigoms informaciją apie paslaugų kokybę (įstaigos viduje ir šalyje);

 nustatyti kokybės gerinimo priemones, procedūras ir jų taikymo aplinkybes (pvz., traumą

patyrusio asmens mirties atveju ir kt.).



25

6 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo ir

organizavimo Lietuvoje analizė parengta 2013 m. gruodžio – 2014 m. balandžio mėnesiais.

Analizės tikslai ir uždaviniai suformuluoti pagal paslaugų pirkimo techninę specifikaciją:

Analizės tikslas – atlikti išsamią pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje analizę.

Pagrindiniai analizės uždaviniai:

 Atlikti pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių

teikimo reglamentuojančių teisės aktų analizę;

 Atlikti praktinio galiojančių teisės aktų taikymo analizę ir pateikti išvadas apie

nustatytus trūkumus bei jų priežastis;

 Išnagrinėti ir įvertinti esamą pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių

priežasčių teikimo sistemos struktūrą, komunikacijos procesus;

 atlikti lyginamąją analizę, įvertinti kitų šalių patirties taikymo galimybes ir

apribojimus Lietuvoje, nustatyti galimas tobulinimo kryptis;

 nustatyti pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių

teikimo ir organizavimo Lietuvoje efektyvumo ir veiksmingumo vertinimo

aspektus ir veiksnius, labiausiai turinčius įtakos sistemos veiklos efektyvumui ir

veiksmingumui;

 nustatyti reikšmingiausius pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių

mirties priežasčių teikimo tobulinimo ir veiklos Lietuvoje organizavimo veiksnius,

suformuluoti siūlymus, kaip padidinti efektyvumą ir veiksmingumą;

 pateikti galimus sprendimus dėl pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų

išorinių mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje tobulinimo, atlikti jų

palyginimą, pateikti išvadas, rekomendacijas, sprendimus;

 pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų

išorinių mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje.
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7 ANALIZĖS METODOLOGIJA

Duomenų šaltiniai. Statistinė sergamumo ir mirtingumo dėl traumų, nelaimingų

atsitikimų ir apsinuodijimų rodiklių analizė atlikta remiantis įvairiose duomenų bazėse sukaupta

informacija:

 Higienos instituto Sveikatos informacijos centro kaupiama ir administruojama statistika

ir statistiniai duomenys. Tai plačiausia ir informatyviausia sveikatos duomenų bazė,

praktiškai apimanti duomenis iš Valstybinės ligonių kasos, Statistikos departamento prie

LRV ir atskirų sveikatos priežiūros įstaigų. Duomenų bazėje kaupiami regioniniai

duomenys apie sergamumą, laikiną nedarbingumą ir mirtingumą nuo traumų ir

apsinuodijimų. Taip pat pateikiami duomenis apie suteiktą GMP pagalbą bei stacionarių

įstaigų lovas.

 Valstybinė ligonių kasa renka, analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos

būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Įstaigos duomenų bazėje

fiksuojami duomenys apie traumų ir apsinuodijimų ligonius tiek, kiek tai turi įtakos

finansavimo klausimams. Informacija apie gyventojų mirtingumą įstaigos duomenų bazėje

nefiksuojama.

 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kaupia bendrus

sveikatos apsaugos sistemos duomenis. Renkama regioninė statistika apie sužeistus ir

mirusius per eismo įvykius, suteiktą greitąją medicinos pagalbą, įgytą invalidumą dėl

traumų ir apsinuodijimų, taip pat kitus statistinius duomenis.

 Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Europos regiono biuras. Organizacijos

duomenų bazėse pateikiama informacija apie gyventojų mirtingumą, mirtis per eismo

įvykius, ligoninių veiklą ir kt.

 „Eurostat“ duomenų bazėje pateikiama statistika apie rimtus nelaimingus atsitikimus

darbe, pagrindines mirties priežastis, sužalojimus ir mirtis eismo įvykiuose.

 Europos traumų duomenų bazė (IDB, „The European Injury Data Base“) kaupia ir

apibendrina standartizuotą informaciją beiduomenis apie traumas ir jų priežastis Europos

Sąjungos šalyse.

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės: kaupia ir pateikia informaciją ir statistiką
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duomenis apie neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo atvejus Lietuvoje ir apibendrina

bei analizuoja jų rezultatus.

Tyrimo įrankiai. Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pagalbą traumas patyrusiems

pacientams, infrastruktūra, teikiamos pagalbos apimtys irteikiamos pagalbos kokybė vertinta

pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) apklausų duomenimis. Apklausiant naudoti

GMP ir ASPĮ veiklos vertinimo klausimynai pateikiami 3 ir 4prieduose.

Klausimynai yra sudaryti iš šių dalių: įstaigų veikla, teikiant pagalbą traumas patyrusiems

pacientams, įstaigų infrastruktūra ir jos būklė, turima įranga ir jos poreikiai, taip pat specifiniai

klausimai, skirti teikiamų paslaugų kokybei įvertinti.

Traumas patyrusiais pacientais laikomi tokie pacientai, kurių galutinė diagnozė, remiantis

TLK 10 versija, buvo žymima S, T irR57 kodais.

Be to, buvo tiesiogiai bendraujama su ASPĮ ir GMP atstovais, siekiant išsiaiškinti

pagrindines problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria organizacijos traumų dėl nelaimingų

atsitikimų ir išorinių mirties priežasčių srityje, bei įvertinti galimybes, siekiant pagerinti jų

teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą.

Atliekant tyrimą, buvo plačiai nagrinėjami tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių įvairių

medicinos ir GMP srityse mokslo tyrimus atliekančių institucijų tyrimų rezultatai bei moksliniai

straipsniai ir rekomendacijos. Taip pat buvo nuolat bendraujama su Lietuvos mokslo ir švietimo

organizacijų bei verslo atstovais, dirbančiais traumų diagnostikos bei gydymo srityse, apibendrinti

šioms sritims skirtų mokslo konferencijų ir mokymų duomenys.

Sveikatos priežiūros ir GMP įstaigų atranka. Tyrimo metu klausimynai pateikti visoms

GMP bei stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teikia skubias sveikatos

priežiūros paslaugas susižalojus. Klausimynai išplatinti atrinktoms sveikatos priežiūros įstaigoms

2014 m. sausio mėn. elektroniniu paštu. Po klausimyno išsiuntimo elektroniniu paštu apklausos

rengėjai papildomai kreipėsi į tyrime dalyvaujančias įstaigas telefonu ir nuolat teikė konsultacinę

pagalbą pildant anketą. Duomenis pateikė 51 iš 55 GMP (nepateikė tiktai mažos ir statistiškai

nereikšmingos 4 GMP) ir55 iš 56 asmens sveikatos priežiūros įstaigų.
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8 PAGALBOS NUKENTĖJUSIEMS NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ

MIRTIES PRIEŽASČIŲ TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS

AKTŲ ANALIZĖ IR PRAKTINĖ GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ

TAIKYMO ANALIZĖ

Analizės tikslas – pateikti teisinės aplinkos, kurioje turėtų veikti TS, situaciją, išryškinant teisės

aktų nuostatas, kurios yra palankios tokiai sistemai funkcionuoti, ir nuostatas, kurios gali riboti

sistemos funkcionalumą.

1. LR Seimo nutarimu patvirtintos šešioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m.

programos vertybė: Tinkama, visiems prieinama sveikatos apsaugos sistema, sauganti

didžiausią vertybę – žmogų, yra modernios ir atsakingos valstybės požymis ir garbės reikalas.

Net ir ekonomikos sunkmečiu negalima taupyti sveikatos apsaugos sąskaita. Susirgimų

profilaktika, išankstinis ligų diagnozavimas ir tinkamai organizuota visuomenės sveikatinimo

veikla padeda žmonėms įveikti ligas ir sveikatos sutrikimus, sutampa su pagrindiniu TS tikslu

–optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje asmenys, nukentėję nuo traumų ir

kitų išorinių priežasčių, laiku gautų kokybišką pagalbą.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programoje numatyto siekinio (sveikatos

srities): 251. Laikydamiesi konstitucinio aktyvios valstybės sveikatos politikos principo,

kursime aiškią, skaidrią, patikimą ir kiekvienam asmeniui prieinamą nacionalinę sveikatos

tausojimo ir stiprinimo institucijų sistemą, įgyvendinančią ilgalaikius žmonių sveikatos

ugdymo, tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo tikslus. Diegsime Pasaulinės sveikatos

organizacijos rekomendacijomis „Sveikata visiems“ pagrįstas nacionalines programas, kurios

užtikrins sklandų sektorinį visų valstybės institucijų, tarp jų ir Nacionalinės sveikatos tarybos,

viešojo ir privataus bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą įgyvendinant sveikatos

politiką. Tvirtinsime metinius sveikatos paslaugų prieinamumo, priimtinumo ir tinkamumo

rodiklius ir nustatysime jų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmus, įgyvendinimo garantas,

traumas patyrusiems Lietuvos piliečiams, galėtų būti tarptautine patirtimi pagrįstas

Nacionalinės TS sukūrimas ir jos efektyvus funkcionavimas, sisteminis duomenų apie

gyventojų patiriamas traumas kaupimas ir analizė.
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3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyti siekiniai (sveikatos srities): 271.

<...>Plėtosime elektronines sveikatos priežiūros paslaugas ir 272. Kompleksiškai

atnaujinsime greitosios medicinos pagalbos automobilių parką, <...>, yra svarbūs, siekiant

užtikrinti komunikaciją ir duomenų perdavimą tarp TS dalyvių, taip pat pacientų logistiką.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnis nustato įstaigų, dalyvausiančių

TS veiklos organizavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų bei asmens sveikatos priežiūros

įstaigų lygmenis. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) veiklos organizavimo

lygiai yra du: savivaldybių ir valstybės. Pagal tokią LNSS veiklos organizavimą, TS

dalyvausiančios įstaigos būtų skirtingo pavaldumo, dėl to gali būti sudėtinga koordinuoti

bendrą veiklą. Norint sukurti vieną nacionalinę TS, reikėtų pasinaudoti Lietuvos Respublikos

sveikatos sistemos įstatymo 63 ir 64 straipsnių 11 punktu, kuris įpareigoja savivaldybių

tarybas ir jų administracijos direktorius vykdyti „įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus kitus

sveikatinimo veiklos įgaliojimus“, ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyti TS

priklausančių įstaigų tinklą, jų pareigas ir atsakomybes, bendrus veiklos organizavimo,

tarpusavio bendradarbiavimo principus, gydymo ir transportavimo standartus, paremtus

protokolais ir algoritmais, bendrą duomenų, apie traumą patyrusį pacientą, rinkimo ir kokybės

audito sistemą, nustatyti tikslus ir siekinius TS dalyviams.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnis nustato sveikatos priežiūros

paslaugų lygius, kurie yra šie: pirminis (pirminė sveikatos priežiūra), antrinis (antrinė

sveikatos priežiūra) ir tretinis (tretinė sveikatos priežiūra). Panašus skirstymas yra ir TS

priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų – traumos centrų, tačiau šie centrai turi tam

tikrus kriterijus (reikalavimus), kurie gali neatitikti, stacionarinių asmens sveiktos priežiūros

įstaigos lygio, todėl ne visos įstaigos galės tapti traumos centrais. Tokiu atveju Valstybinė

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos turėtų

patvirtinti įvairaus lygio traumos centrų reikalavimus ir vykdyti traumos centrų bei kitų TS

narių akreditaciją.

6. GMP veikla ir pacientų logistika TS. GMP veiklą reglamentuojantys teisės aktai, svarbūs

organizuojant pagalbos iki hospitalizavimo teikimą ir pacientų logistiką. Pastaruoju metu

išleista nemažai GMP veiklą reglamentuojančių teisės aktų:
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 2004 m. balandžio 8 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios

medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto

patvirtinimo“;

 2005 m. gruodžio 8 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-956 „Dėl Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl

greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

 2007 m. lapkričio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-895 „Dėl greitosios

medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“;

 2010 m. gruodžio 16 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1075 „Dėl

greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos

brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo tvirtinimo“;

 2012 m. lapkričio 7 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-996 „Dėl laikino

greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo tvirtinimo“.

Pastarieji teisės aktai iš esmės neprieštarauja TS darbo iki hospitalizavimo organizavimo

principams, tačiau pacientų logistikos principai TS (pacientų transportavimas iš vienos

stacionarinės ASPĮ į kitą, paslaugos apmokėjimas) nėra aiškiai reglamentuoti šiuose teisės aktuose

ir2010 m. gruodžio 27 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-1131 „Dėl greitosios

medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurie

nusako pacientų transportavimo ir GMP paslaugų apmokėjimo principus. Šio įsakymo 4, 5 ir 6

punktai apibrėžia paslaugas, kurios yra mokamos PSDF lėšomis, ir kitaip apmokamas paslaugas,

taip pat būdą, kaip įstaigos atsiskaito tarpusavyje.

Efektyvi pacientų logistikos sistema ir aiškūs pacientų transportavimo principai būtini, norint

užtikrinti sklandų TS funkcionavimą. Todėl rengiant TS įsakymą reikia nurodyti pacientų

logistikos principus ir apmokėjimo už šią paslaugą mechanizmą arba papildyti įsakymą Nr. V-

1131 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ bei 2010 m. vasario 11 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-110 „Dėl

pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių

skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio

įsakymo 1 priedą atitinkamais punktais. Be to, 2004 m. balandžio 8 d. LR sveikatos apsaugos

ministro įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos

paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ būtinosios pagalbos masto nustatymo lentelę

reikėtų papildyti sunkios traumos kriterijais, pagal kuriuos traumą patyręs pacientas būtų
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priskirtas tai kategorijai pacientų, kurių gydymas būtų organizuojamas TS priklausančiose

įstaigose.

7. Skubios chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos paslaugos teikiamos remiantis LR

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl specialiųjų

reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubios pagalbos

skyriui“ nustatyta tvarka. Įsakymas nurodo, kokią įrangą privalo turėti priėmimo-skubios

pagalbos skyrius ir koks personalas turi dirbti atitinkamo lygio šiame skyriuje. Tačiau sunkią

traumą patyrusio paciento priėmimas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi

būti organizuojamas Traumos komandos (toliau –TK) principu, todėl šį įsakymą reikėtų

papildyti reikalavimu, kadįstaiga, esanti antro ar trečio lygio traumos centras, pacientų

priėmimą turi organizuoti TK principu.

8. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos teikiamos pagal 2005 m. spalio 27 d. LR

sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos

paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ nustatytą

tvarką. Šis dokumentas taip pat apibrėžia įrangos ir infrastruktūros reikalavimus, kurie

neprieštarauja TS stacionarinio etapo darbo organizavimo principams.

9. Chirurgijos ir ortopedijos bei traumatologijos paslaugas taip pat reglamentuoja LR sveikatos

apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio

lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos

mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų ir teikimo

reikalavimų patvirtinimo“, taip pat 2008 m. gruodžio 9 d. LR sveikatos apsaugos ministro

įsakymas Nr. V-1229 „Dėl bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio

lygio paslaugų teikimo reikalavimų ir bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos

stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“. Šie įsakymai

neprieštarauja TS stacionarinio etapo darbo organizavimo principams.
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9 ESAMA SITUACIJA IR PAGALBOS NUKENTĖJUSIEMS NUO

TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ TEIKIMO

SISTEMOS STRUKTŪRA, KOMUNIKACIJOS PROCESAI

Šioje dalyje apžvelgiame ir apibendriname tyrimo metu gautus rezultatus apie esamą situaciją ir

pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių bendrą situaciją Lietuvoje,

pagalbos teikimo sistemos struktūros bei komunikacijos procesų tyrimo ir analizės rezultatus bei

išvadas.

9.1 Esamos situacijos Lietuvoje analizė

Kaip pažymima HI Sveikatos informacijos centro leidinyje „Stacionare gydytų sužalojimų ir

apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“, ilgą laiką Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose

sužalojimai ir apsinuodijimai buvo koduojami tik vienu Tarptautinės ligų ir sveikatos sutrikimų

klasifikacijos kodu, t. y. klinikiniu kodu, nurodančiu, koks organas buvo sužeistas ir koks

sužalojimo pobūdis (lūžis, žaizda, sumušimas ir pan.). Nuo 2009 m. stacionaruose šalia klinikinio

kodo buvo pradėta koduoti traumos priežastis, tačiau kodavimo kokybė ir tikslumas buvo prasti.

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. Lietuvoje pradėta taikyti Tarptautinės ligų ir sveikatos sutrikimų

klasifikacijos dešimtos redakcijos Australijos modifikaciją(toliau – TLK-10-AM), kuri reikalauja

koduoti traumas keturiais kodais: vienu klinikiniu kodu, nurodančiu sužeistą organą ir sužalojimo

pobūdį, ir trimis traumos priežasties kodais, nusakančiais traumos pobūdį ar atsiradimo būdą,

vietą ir veiklą. Nuo 2011 m. birželio 1 d. buvo pradėta 4 kodais koduoti sužalojimus ir

apsinuodijimus bei jų priežastis stacionaro ligoniams, nuo 2013 m. liepos 1 d. – stacionarų

priėmimo-skubios pagalbos skyriuose gydytiems ambulatoriniams ligoniams. Šie duomenys yra

įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą (toliau – PSD IS). (Higienos

instituto Sveikatos informacijos centras, 2013). Be to, tikėtina, kad padėtį jau netolimoje ateityje

pagerins Higienos instituto kartu su kitomis ES šalimis vykdomas projektas „Traumų stebėsena

Europoje“ (JAMIE,„Joint Action on Monitoring Injuries in Europe“). Šiuo projektu siekiama

įgyvendinti reguliarų duomenų apie traumas surinkimą ES mastu. 2013 metais Lietuva pirmą

kartą pateikė PSD IS duomenis Tarptautinei traumų duomenų bazei apie traumų priežastis

stacionaruose gydytiems ligoniams pagal minimalų duomenų rinkinį (MDS, angl. Minimum Data

Set).
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9.1.1 Sergamumas dėl traumų ir apsinuodijimų

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

vaikus, paauglius ir jaunimą, išorinės priežastys yra pirmaujančios mirties priežastys. 2012 m.

Lietuvoje dėl išorinių priežasčių mirė 3 659 asmenys, stacionare nuo traumų, apsinuodijimų ir

išorinių priežasčių gydėsi 55 324 ligoniai. Iš viso Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2012 m. buvo užregistruoti 291 639 nauji sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių

padariniai (1 pav.).

1 pav. Ligų dėl išorinių priežasčių statistika

Užregistruotų naujų traumų ir apsinuodijimų susirgimų skaičius Lietuvoje padidėjo nuo

288,8 tūkst. 2001 m. iki 322,9 tūkst. 2012 m. Vertinant šių susirgimų skaičių 1000-ui gyventojų,

šis rodiklis 2001–2012 m. padidėjo nuo 83,21 iki 108,08. Mažiausiai šios rūšies susirgimų buvo

užregistruota 2001 m. (288,8 tūkst.), o daugiausia – 2005 m (346,7 tūkst.). Atitinkamas rodiklis

1000-ui gyventojų mažiausias buvo 2001 m. (83,21), o 2012 m. – 108,08. Bendras registruotų

traumų ir apsinuodijimų skaičius nuo 2001 iki 2012 m. padidėjo 11,8 proc., o skaičiuojant 1000-ui

gyventojų atitinkamai 29,9 proc. Didžiausias šios rūšies susirgimų skaičius buvo užregistruotas

2012 metais (108,08), o mažiausias 2001 metais (83,21). Užregistruotų naujų traumų ir

apsinuodijimų susirgimų vidutinis metinis skaičius 2001–2012 m. siekė318,2 tūkst., vidutiniškai

buvo 98,14 šios rūšies susirgimai 1000-ui gyventojų per metus.
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2 pav. Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių skaičius („SVEIDRA“) (S00-T98)

3 pav. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai 1000 gyventojų („SVEIDRA“) (S00-T98)
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9.1.1.1 Sergamumo traumomis ir apsinuodijimais pasiskirstymas šalyje

Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių skaičiaus Lietuvoje 2012 m. pasiskirstymas

pagal atskirtas savivaldybes pateikiamas 4 paveiksle. Kaip matyti iš paveikslo, daugiausia 2012

m. Lietuvoje susižalojo patyrė Panevėžio r. (16 313,1), Šilutės r. (14 969,8), Kaišiadorių r.

(13 679,3), Kupiškio r. (13 401,4) ir Jurbarko r. (13 301.6) savivaldybių gyventojų. Šis rodiklis

mažiausias buvo Skuodo r. (4594,6), Palangos m. (6 502,6), Alytaus m. (6 010,0), Klaipėdos m.

(6 277,0) ir Raseinių r. (6 429,6) savivaldybėse.

4 pav. Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių padarinių skaičius Lietuvos savivaldybėse (Visuomenės sveikata Lietuvos
savivaldybėse 2012 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2013 m.)
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9.1.1.2 Sužalojimų ir apsinuodijimų išorinės priežastys

Detali stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų 2012 m. priežasčių analizė aprašyta

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 2013 m. išleistame leidinyje „Stacionare gydytų

sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“(leidinį sudarė Rita Gaidelytė ir

Neringa Madeikytė). Toliau kalbėdami remiamės šiame leidinyje pateiktų sužalojimų ir

apsinuodijimų išorinių priežasčių Lietuvoje analizės apžvalga ir analize.

Pažymėtina, kad leidinio autorės nagrinėjo tik aktyvaus stacionarinio gydymo atvejus,

eliminuodamos reabilitacijos ir slaugos atvejus, kas dažniausiai yra aktyvaus gydymo tęsimas.

Autorės pažymi, kad jos nagrinėjo stacionarinio gydymo atvejus, bet ne asmenis, todėl dalis

atvejų gali kartotis, jei asmuo buvo keliamas iš vieno stacionaro į kitą aktyviam gydymui tęsti.

Skaičiuojant tokiu būdu, leidinio autorių nuomone, 2012 m. Lietuvoje stacionaruose buvo 48 916

aktyvaus gydymo dėl sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių (TLK-10-

AM kodas S00-T98, išorinių priežasčių kodai U50-Y98) atvejų. Šių atvejų išorinių priežasčių

lentelė pagal TLK-10-AM pateikiama 1priede.

2012 m. nuo išorinių priežasčių mirė 3 659 asmenys. Mirties ir stacionaro atvejų struktūra

ganėtinai skiriasi (5 pav.). Jei tarp mirusiųjų didžiausią dalį sudarė tyčiniai susižalojimai

(savižudybės) – 25 proc., tai tarp stacionaro atvejų jie sudarė tik 5 proc., 12 proc. mirė dėl

apsinuodijimų, 11 proc. – dėl transporto traumų. Tarp stacionare gydytų ligonių šios priežastys

sudarė atitinkamai 3 ir 5 proc. Didžiausia dalis stacionare gydytų ligonių gydėsi dėl nukritimų (41

proc.), nukritimai sudarė tik 9 proc. mirčių.
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5 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, struktūra pagal traumos priežastį, 2012 m.

Mirčių ir stacionaro atvejų struktūrų skirtumo priežastis galima matyti panagrinėjus mirčių nuo

išorinių priežasčių struktūrą pagal mirties vietą (6 pav.). Net 99 proc. ne ligoninėse (t. y.

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

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

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

asmenų gydyta ženkliai daugiau.

6 pav. Mirčių nuo išorinių priežasčių struktūra pagal mirties vietą, 2012 m.
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Tarp stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičiuojant 100 000 gyventojų,

vyrai pirmavo visose amžiaus grupėse, išskyrus vyresnes nei 75 m. (7 pav.). Vyrų, gydytų

stacionare dėl traumų, dažnis buvo gana tolygus beveik visose amžiaus grupėse. Tuo tarpu

moterys daugiau traumų patyrė vaikystėje ir vyresniame amžiuje; jauname ir darbingame amžiuje

jos patyrė iki 5 kartų mažiau traumų nei vyrai.

7 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.

Nagrinėjant sužalojimus ir apsinuodijimus pagal pagrindines priežasčių grupes, svarbias

prevencijai, kur daugiausiai vertinama traumos vieta ir atsiradimo būdas, matoma, kad

stacionaruose gydoma daugiausiai buitinių ir laisvalaikio traumų patyrusių asmenų (8 pav.).

Daugiausia tokių traumų patiria 0–4 m. vaikai ir vyresni nei 70 m. asmenys. Ypač daug įvairių

traumų patiria 10–19 m. jaunimas: traumos mokykloje, sporto traumos, tyčiniai susižalojimai,

pasikėsinimai. Darbingame amžiuje yra aktualūs tyčiniai susižalojimai, pasikėsinimai. Transporto

ir darbo traumų dalis yra palyginti nedidelė.
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8 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal traumos vietą
(atsiradimo būdą) ir amžių, 2012 m.

9.1.1.3 Traumos mechanizmas

Traumos mechanizmas – tai aplinkybės, dėl kurių buvo susižalota. Iš visų pacientų, gydytų

stacionare, dėl sužalojimų ir apsinuodijimų 2012 m.net 45 proc. susižeidė krisdami, 9 proc. gydėsi

dėl apsinuodijimų, 6 proc. dėl įpjovimų ar įbrėžimų, 3 proc. dėl kelių eismo įvykių (9 pav.). Net

18 proc. atvejų traumos mechanizmas nebuvo nurodytas, 16 proc. buvo nurodyta „kita“, 1 proc. –

„nežinoma“. Galima manyti, kad net 35 proc. atvejų traumos priežastis buvo nurodyta arba buvo

nurodyta netiksliai. Net 83,8 proc. pacientų, gydytų dėl medicininės ir chirurginės pagalbos

komplikacijų, traumos priežastis buvo nepaminėta (9 pav.). Apie kitas sužalojimų ir

apsinuodijimų grupes informacija taip pat buvo pateikiama netiksliai – nuo 9 ir 21 proc.
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9pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, struktūra pagal traumos mechanizmą, 2012 m.

10 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, išorinių priežasčių neužpildymo dalis (procentais),
2012m.

Nagrinėjant traumas pagal sužalotą kūno dalį, iš nukentėjusiųjų kelių eismo įvykiuose daugiausiai

stacionaro pacientų (32,8 proc.) buvo gydyti dėl galvos sužalojimų, iš nukritusiųjų – 42 proc.

buvo gydyti dėl klubų ir kojų sužalojimų, net 65,5 proc. įpjovimų ar įbrėžimų sudarė pečių lanko

ir rankų sužalojimai (11 pav.). Daugiau nei40 proc. nežinomų ir kitų traumų atvejų sudarė galvos

sužalojimai. Tai reiškia, kad nežinoma gana didelė galvos sužalojimų, kurie yra ypač pavojingi

gyvybei, priežasčių dalis.
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11 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, struktūra pagal traumos mechanizmą ir pažeistą kūno
dalį, 2012 m.

9.1.1.3.1 Nukritimai

Nukritimai yra dažniausia priežastis, dėl kurios gydomasi stacionare. 2012 m. jie sudarė beveik

pusę (45 proc.) visų stacionare dėl traumų gydytų atvejų.

Didžiausią dalį, net 55 proc. nukritimų sudarė griuvimai lygioje vietoje paslydus, einant ar

užkliuvus, 21 proc. sudarė nepatikslintas nukritimas (griuvimas) ir 6 proc. nukritimas (griuvimas)

ant ir nuo laiptų bei pakopų. Griūnant lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus, dažniausiai

susižalojami klubai ir kojos (49,5 proc. visų griuvimų lygioje vietoje), griūnant nuo laiptų ar

pakopų – galva (32,5 proc.) (12 pav.).
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12 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nukritimų, struktūra pagal sužalotą kūno dalį, 2012 m.

Nukritimų dažnis 100 000 gyventojų smarkiai didėjo vyresnio amžiaus grupėse, ypač nuo 75 m.

Jeigu jaunesnėse amžiaus grupėse daugiau sužeidimų nukritus (kaip ir visų traumų) patyrė vyrai,

tai tarp 70 metų ir vyresnių asmenų pirmavo moterys (13 pav.).

13 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nukritimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal lytį ir amžių, 2012 m.

Didžiausias griuvimų lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus dažnis 100 000 gyventojų buvo

asmenų grupėse, kurių amžius didesnis nei 75 metai. Iki 54 m. daugiau sužalojimų patyrė vyrai, o

vyresnėse amžiaus grupėse – moterys (14 pav.).
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14pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl griuvimų lygioje vietoje paslydus, einant ar užkliuvus, skaičius 100 000 gyventojų
pagal amžiaus grupes ir lytį, 2012 m.

Vyrų rodikliai 100 000 gyventojų nukritus nuo laiptų ir pakopų (15 pav.) visose amžiaus grupėse

buvo didesni nei moterų. Daugiausia nukritimų tarp40–69 m. vyrų.

15pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nukritimų (griuvimų) ant ir nuo laiptų bei pakopų, skaičius 100 000 gyventojų pagal
amžiaus grupes ir lytį, 2012 m.

9.1.1.3.2 Apsinuodijimai

Apsinuodijimai sudarė 9 proc. visų stacionare gydytų traumų. Net 57,8 proc. visų apsinuodijimų

buvo tyčiniai, t. y. bandymai nusižudyti. Visų amžiaus grupių vyrai apsinuodydavo dažniau negu

moterys, išskyrus 15–19 ir vyresnius nei 85 m. Daugiausiai apsinuodija maži vaikai ir kūdikiai (0–

4 m. amžiaus grupė) bei paaugliai (15–19 m.) (16 pav.).
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16pav.Stacionaro ligonių, gydytų dėl apsinuodijimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.

Iš visų ligonių, gydytų stacionare dėl apsinuodijimų, net 49 proc. apsinuodijo alkoholiu, 35 proc. –

narkotikais, vaistais ar biologinėmis medžiagomis (17 pav.).

17pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl apsinuodijimų,traumų struktūra pagal apsinuodijimo medžiagą, 2012 m.

9.1.1.3.3 Įpjovimai ar įbrėžimai

Įpjovimai ar įbrėžimai sudarė 6 proc. visų stacionare gydytų traumų. Net 83,8 proc. jų – tai sąlytis su

aštriais daiktais, įvairiais įrankiais ir mechanizmais, 8,4 proc. – pasikėsinimai. Skaičiuojant 100 000

gyventojų, visų amžiaus grupių vyrai įsipjaudavo žymiai dažniau nei moterys. Daugiausia įsipjovimų buvo

užfiksuojama 20–54 m. amžiaus grupėse (18 pav.).
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18pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl įsipjovimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.

9.1.1.3.4 Kelių eismo įvykiai

Traumos dėl kelių eismo įvykių sudarė 3 proc. visų stacionare gydytų traumų. Vyrai jas patyrė

dažniau nei moterys. 5–9 ir 70–74 m. buvo vienintelės amžiaus grupės, kai mergaitės ar moterys

nukentėjo daugiau negu berniukai ar vyrai. Vyrai daugiausia nukentėjo kelių eismo įvykiuose 15–

44 m. amžiaus grupėse, moterys 5–19 m. amžiaus grupėse (19 pav.).

19pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.

Pėstieji, važiuojantys pedaline transporto priemone, motociklu ir automobiliu, sudarė 90 proc.

visų stacionare gydytų pacientų, nukentėjusių per eismo įvykius. Dažniausiai nukentėjo 5-19 m.

asmenys (20 pav.). Didžioji dalis nukentėjusiųjų 5–14 m. amžiaus grupėse buvo važiuojantieji

pedaline transporto priemone (pvz., dviračiu). Tarp nukentėjusiųjų 15-19 m. grupėje važiuojantieji
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automobiliu lenkė važiuojančius pedaline transporto priemone. 20–44 m. grupėse važiuojantieji

automobiliu sudarė didžiausią dalį nukentėjusiųjų. Vyresnėse amžiaus grupėse daugiau nukentėjo

važiuojančių pedaline transporto priemone, o nuo 65 m. – pėsčiųjų.

20 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių, skaičius 100 000 gyventojų pagal nukentėjusiojo statusą ir amžių,
2012 m.

Automobiliu važiavę asmenys dažniausiai buvo gydomi stacionare dėl galvos sužalojimų (36,7

proc. visų susižeidusių važiuojant automobiliu), dėl kaklo ir krūtinės sužalojimų (16,2 proc.) (21

pav.). Pėstieji dažniausiai susižeidė galvą (30,3 proc.), klubus ir kojas (27,8 proc.). Jie dažniau

patirdavo ir daugybines traumas (18,6 proc.). Pedaline transporto priemone važiavę asmenys

dažniausiai susižeisdavo pečių lanką bei rankas (33,6 proc.) ir galvą (27,5 proc.). Motociklu

važiavę asmenys susižalodavo įvairias kūno dalis: klubus ir kojas (24,1 proc.), pečių lanką ir

rankas (21,1 proc.), galvą (20,6 proc.); daugybinės traumos sudarė 17,6 proc.
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21 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl kelių eismo įvykių,traumų struktūra pagal nukentėjusiojo statusą ir sužalotą kūno
dalį, 2012m.

9.1.1.3.5 Nudegimai ar nuplikinimai

Nudegimai ar nuplikinimai sudarė 2 proc. visų stacionare gydytų traumų. 73,2 proc. asmenų

nukentėjo nuo sąlyčio su karščiu ir karštomis medžiagomis, 25,7 proc. – dūmų, gaisro ir liepsnos.

Net 46,8 proc. visų dėl nudegimų ar nuplikinimų gydytų ligonių sudarė vaikai nuo 0 iki 4 m.

Lyginant ligonius pagal lytį, dažniau nudega arba nusipliko vyrai nei moterys (22 pav.).
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22 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl nudegimų ar nuplikinimų, skaičius 100 000 gyventojų pagal amžių ir lytį, 2012 m.

9.1.1.4 Traumos pagal atsiradimo būdą

Iš visų traumų, gydytų stacionare, 71 proc. buvo netyčinių, 6 proc. tyčinių ir 4 proc. atsiradusių

dėl užpuolimo (23 pav.).

23 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal atsiradimo būdą, 2012 m.

Atsitiktinai dažniausiai buvo sužalojami klubai ir kojos, pečių lankas ir rankos bei galva. Save

žalojant tyčia vyravo apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei

nemedicininės paskirties medžiagomis (93,8 proc.). Per užpuolimus dažniausiai buvo sužeidžiama

galva (67 proc.) (24 pav.).
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24 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal atsiradimo būdą ir sužalotą
kūno dalį, 2012 m.

9.1.1.5 Traumos vieta

Lietuvoje, pradėjus taikyti TLK-10-AM, atsirado galimybė nurodyti traumos vietą ir veiklą.

Kadangi pagal šią klasifikaciją koduojama tik nuo 2011 m. balandžio 1 d., kol kas traumos vietos

kodavimas yra palyginti naujas sveikatos priežiūros įstaigoms, galbūt todėl, aprašant stacionare

gydytų pacientų traumas, net 38 proc. atvejų nebuvo nurodyta traumos vieta. Pagal traumos vietą

didžiausią dalį sudarė įvykiai namuose – 32 proc., 6 proc. – keliuose, 1 proc. – ugdymo įstaigose,

12 proc. – nežinoma vieta (25 pav.).
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25 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal įvykio vietą, 2012 m.

Atskirai galima panagrinėti traumas, įvykusias namuose. Daugiausia asmenys susižaloja

nepatikslintose vietose namuose (46 proc.), lauke (28 proc.) ir niekur kitur nepriskirtose vidaus

gyvenamosiose zonose (14 proc.) (26 pav.).

26 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl namuose įvykusių sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra, 2012 m.

Dažniausia stacionaruose dėl patirtų traumų namuose gydomų ligonių sužalojimo priežastis –

nukritimai (56 proc.), 17 proc. –apsinuodijimai, 7 proc. – įpjovimai ar įbrėžimai (27 pav.).
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27pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl namuose įvykusių sužalojimų ir apsinuodijimų,traumų struktūra pagal traumos
mechanizmą, 2012 m.

Stacionaruose gydomi ir keliuose susižaloję asmenys. Dažniausiai susižeidžiama pargriuvus ant

šaligatvio (40 proc.) ir kelyje (35 proc.) (28 pav.).

28 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų keliuose, traumų struktūra, 2012 m.

9.1.1.6 Veikla susižalojant

Veikla susižalojant nurodo asmens užsiėmimą, t. y. ką jis veikė. Ši veikla pradėta koduoti tik nuo

2011 m. balandžio 1 d., kol kas jos informacijos pateikimo kokybė prasta: net 42 proc. atvejų,

nebuvo nurodyta veikla, kurios metu susižalota, 30 proc. atvejų buvo nurodyta kita veikla (namų

ruoša, gyvybinė veikla, mokymasis), 24 proc. –veikla nežinoma. Tik po 2 proc. trauma įvyko

dirbant mokamą darbą ir sportuojant (29 pav.).Lyginant sporto traumas, net 37,2 proc. jų sudaro

komandinių sporto šakų traumos.
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29 pav. Stacionaro ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, traumų struktūra pagal veiklą, 2012 m.

9.1.2 Mirtingumas dėl išorinių priežasčių

9.1.2.1 Mirtingumas dėl išorinių priežasčių

2012 m. Lietuvoje mirė 40 938 žmonės, t. y. 99 asmenimis mažiau negu 2011 metais. 2012 m.

100 000 gyventojų teko 1370,2 mirusiojo (2011 m. – 1355,2 gyventojų). Lietuvos gyventojų

mirties priežastys jau daugelį metų išlieka nepakitusios. Mirtys dėl išorinių priežasčių yra tarp

trijų labiausiai paplitusių mirties priežasčių. Trys pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje –

kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys – 2012 m. sudarė 85,1

proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t. y. 56,6

proc., nuo piktybinių navikų – 19,5 proc., o dėl išorinių priežasčių – 8,9 proc.

Iš viso dėl išorinių mirties priežasčių 2012 m. mirė 3 659 asmenys. Tarp mirusiųjų dėl išorinių

priežasčių buvo 2 790 (76,3 proc.) vyrų ir 869 (23,7 proc.) moterys. Mažiausiai asmenų, mirusių

dėl išorinių priežasčių, 2000–2012 metais buvo 3 659 asmenys (2012 m.), o daugiausia – 5 549

(2005 m.). Vidutinis mirusiųjų dėl išorinių priežasčių 2000–2012 metais rodiklis buvo 4823,5

asmens. 100 000 Lietuvos gyventojų 2012 m. teko 109,2 dėl išorinių priežasčių mirę asmenys. Šis

rodiklis buvo mažiausias 2011 m. (103,9 asmens100 000 gyventojų), o didžiausias – 2001 metais
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(157,3). Vidutinis mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius per šį laikotarpį buvo 136,3

asmens100 000 gyventojų. Tarp vyrų 2012 m. mirtingumas dėl išorinių priežasčių siekė189,3

vyrų100 000 vyrų, plg. 41,7 moterų. 2012 m. 100 000 miesto gyventojų teko 93,2 asmenų,

mirusiųjų dėl išorinių priežasčių, o kaime atitinkamai – 143,4 asmens.

Per pirmus vienuolika 2013 m. mėnesių (sausio–lapkričio mėn.) dėl išorinių priežasčių mirė 3 213

asmenų. Tai sudarė 8,4 proc. visų per šį laikotarpį mirusių asmenų (Higienos institutas, 2014).

30 pav. Asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių

Kaip matyti 31 paveiksle, Lietuvoje 100 000 gyventojų tenkantis asmenų, mirusių dėl išorinių

priežasčių, skaičius yra ženkliai didesnis nei kitose Europos Sąjungos valstybėse. Palyginimui,

Lietuvoje mirusiųjų skaičius dėl išorinių priežasčių 2010 m. buvo 44,9 proc. mažesnis nei 1994

m., kai buvo užfiksuotas didžiausias mirtingumas, ir buvo 3,8 karto didesnis nei kitose Europos

Sąjungos valstybėse bei 2,3 karto didesnis nei naujose Europos Sąjungos valstybėse (nuo 2004

m.).
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31 pav. Mirusiųjų dėlišorinių priežasčių skaičius (0–64 metai) 100000 gyventojų, 1981–2010 m.

9.1.2.2 Mirtingumo dėl išorinių priežasčių pasiskirstymas Lietuvoje

2012 m. dėl išorinių priežasčių mieste mirė 2 121 asmuo (58 proc. mirusiųjų), kaime – 1 538

asmenys (42 proc.). Mieste dėl išorinių priežasčių mirė 57,2 proc. vyrų ir 60,5 proc. moterų,

kaime – 42,8 proc. vyrų ir 39,5 proc. moterų. Didžiausias mirtingumas dėl traumų ir

apsinuodijimų 100 000 gyventojų užfiksuotas Kupiškio r. (216,9 asmenų), Švenčionių r. (212,2),

Šalčininkų r. (198,5), Molėtų r. (197,7) ir Lazdijų r. (194,9) savivaldybėse. Šis rodiklis mažiausias

buvo Kazlų Rūdos (77), Kretingos r. (78,7), Šiaulių m. (84,4), Druskininkų (84,4) ir Birštono

(84,7) savivaldybėse. Vyrų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių didžiausias buvo Lazdijų

(386,3), Molėtų (362,8) ir Švenčionių (361,2) rajonų savivaldybėse, mažiausias – Kazlų Rūdos

(98,7), Kretingos r.(136,4) ir Šiaulių m. (141,3) savivaldybėse. 2012 m. nežuvo nė vienas

Neringos savivaldybės gyventojas. Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių didžiausias

buvo Kupiškio (141), Ignalinos (105,5) ir Trakų (93,8) r. savivaldybėse, mažiausias – Širvintų

r.(22,1), Palangos m.(23,3) ir Kretingos r.(27,7) savivaldybėse.
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32 pav. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių Lietuvos Respublikos savivaldybėse, 2012 m.

9.1.2.3 Išorinės mirtingumo priežastys

2012 m. Lietuvoje dėl išorinių priežasčių daugiausia mirė dėl tyčinių susižalojimų (927 asmenys),

eismo įvykiuose (392 asmenys), nukritę (346 asmenys), sušalę (331 asmuo), atsitiktiniai

apsinuodiję alkoholiu (268 asmenys), 135 asmenys buvo nužudyti, o 43 mirė dėl mechaninių jėgų

poveikio. Reikia pažymėti, kad konkreti dalies mirčių priežastis nebuvo nustatyta arba neįvesta,

pateikiant duomenis.

33pav. Mirčių dėl išorinių priežasčių struktūra, 2012 m.
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9.1.3 Neįgalumas dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių

2012 metais Lietuvoje dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pirmą kartą neįgaliais

buvo pripažinta 17 vaikų ir 609 darbingo amžiaus asmenys. Vaikai, pripažinti neįgaliais dėl

traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, sudarė 0,8 proc. 2012 m. visų vaikų, pirmą kartą

pripažintų neįgaliais. Tarp darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų, pirmą kartą pripažintų

neįgaliais, sudarė 4,4 proc. 2012 m. visų pirmą kartą pripažintų neįgaliais.

34 pav. Vaikai ir darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių
priežasčių (S00-T98)

Per 2006–2012 metų laikotarpį, 303 vaikai buvo pirmą kartą pripažinti neįgaliais dėl traumų,

apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių. Tai sudarė 2,1 proc. visų vaikų, pirmą kartą pripažintų

neįgaliais. Daugiausia vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, buvo 2007 metais – 68, o

mažiausiai – 2012 m. – 17 vaikų. Vidutiniškai per metus neįgaliaisiais buvo pripažinta 43,3 vaikų.

Pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių dalis tarp

visų pirmą kartą neįgaliais pripažintų vaikų 2006–2012 m. svyravo nuo 3,3 proc. 2006 m. iki 0,8

proc. 2012 metais, iš jų 21,8 proc. buvo nustatytas sunkus, 40,9 proc. vidutinis ir 37,3 proc.

lengvas neįgalumas.

2006–2012 m. pirmą kartą neįgaliaisiais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių buvo

pripažinti 10 706 asmenys. Tai sudarė 7,7 proc. visų darbingo amžiaus pirmą kartą pripažintų

neįgaliaisiais. Daugiausia neįgaliaisiais buvo pripažinta 2007 metais – 2 374 asmenys, mažiausiai
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– 2012 metais – 609 žmonės. Vidutiniškai šiuo laikotarpiu neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir

kitų išorinių priežasčių buvo pripažinti 1529,4 asmenys per vienerius metus.

2006–2012 m. vaikai, nukentėję nuo traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, tarp pirmą

kartą pripažintų neįgaliais, sudarė 2,1 proc., plg. 7,7 proc. darbingo amžiaus asmenų. Didžiausia

tokių vaikų dalis buvo 2006 metais – 3,3 proc., mažiausia – 2012 metais – 0,8 proc., atitinkamai

9,4 proc. darbingo amžiaus asmenų 2006 m. ir 4,4 proc. 2012 m.

35 pav.Asmenų, pirmą kartą dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pripažintų neįgaliais, dalis (S00-T98)

Tarp pirmą kartą 2012 m. užregistruotų neįgalumo atvejų daugiausia buvo 15–17 (47 proc.) ir 10–

14 metų (35 proc. visų vaikų neįgalumo atvejų) vaikų, iš jų berniukų 71 proc., o mergaičių– 29

proc. 35,3 proc. buvo pripažintas lengvas, 52,9 proc. – vidutinis, 11,8 proc. – sunkus neįgalumo

lygis.
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36 pav. Vaikai, pirmą kartą 2012 m. pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal amžių,
2012 m. proc. (S00-T98)

Tarp vaikų, kuriems 2012 m. pakartotinai buvo pripažintas neįgalumas dėl traumų, apsinuodijimų

ir kitų išorinių priežasčių, pagal amžių vyravo vaikai 10–14 metų (37,8 proc.) bei 15–17 metų

(32,4 proc.) amžiaus. Berniukai tarp vaikų, kuriems pakartotinai buvo pripažintas 2012 m.

neįgalumas, sudarė 67,6 proc., o mergaitės – 32,4 proc. tarp visų vaikų, kuriems 2012 m.

pakartotinai buvo pripažintas neįgalumas. Iš jų, 54,1 proc. buvo pripažintas lengvas, 37,8 proc. –

vidutinis ir 8,1 proc. sunkus neįgalumas.

37 pav. Vaikai, pakartotinai 2012 m. pripažinti neįgaliais dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal
amžių, 2012 m. (S00-T98)
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Tarp darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą 2012 m. buvo nustatytas 0–55 proc.

darbingumo lygis dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, didžiąją dalį sudarė 50–54

metų asmenys (22,6 proc.), plg. 45–49 m. asmenys –12 proc., o 55 metų ir vyresni – 17,2 proc.

visų darbingo amžiaus asmenų. Tarp šių asmenų vyrų 2012 m. buvo 75,5 proc., o moterų –

24,5 proc.

38 pav. Darbingo amžiaus asmenys, kuriems 2012 m. pirmą kartą buvo nustatytas 0–55 proc. darbingumas dėl traumų,
apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal amžių (S00-T98)

Tarp darbingo amžiaus asmenų, kuriems buvo pakartotinai nustatytas 0–55 proc. darbingumas dėl

traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, 50–54 m. asmenys sudarė 21,2 proc., o 55 m. ir

iki pensinio amžiaus – 22,0 proc., atitinkamai vyrai sudarė 92,8 proc., o moterys – 7,2 proc.



60

39 pav. 39Darbingo amžiaus asmenys, kuriems 2012 m. pakartotinai buvo nustatytas 0–55 proc. darbingumas dėl traumų,
apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių pagal amžių (S00-T98)

Lyginant naujai užregistruotus neįgalumo atvejus su užsienio šalimis, svarbu pažymėti, kad

daugelyje šalių nėra fiksuojama informacija apie naujai neįgaliaisiais tapusius asmenis. Daugelyje

Europos šalių naujų neįgalumo atvejų skaičius skaičiuojamas bendrai, neišskiriant tų, kurie įgyti

dėl traumų ar apsinuodijimų.

Pagal naujai užregistruotų visų neįgalumo atvejų skaičių 100 000 gyventojų 1993–2012 m.

Lietuva ženkliai viršijo Europos ir naujųjų ES narių vidurkį. 1993–2012 m. Lietuvos rodiklis

sumažėjo nuo 632,24 iki 525,11 arba 16,9 proc. Visose Europos Sąjungos šalyse šis rodiklis per tą

patį laikotarpį išliko praktiškai nepakitęs (padidėjo 0,6 proc.) ir buvo 422,65 2012 metais, plg.

naujosiose ES šalyse šis rodiklis sumažėjo nuo 436,79 (2003 m.) iki 314,44(2012 m.), kas sudarė

28proc. sumažėjimą. Tikėtina, kad panašios tendencijos vyrauja kalbant apie neįgalumą, atsiradusį

dėl traumų ir apsinuodijimų.
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40 pav. Naujai užregistruotų neįgalumo atvejų skaičius 1993–2004 m. 100 000 gyventojų. Šaltinis: „European health for all
databas“ (2014-02-02)
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9.1.4 Išvados

Apibendrinant atliktą traumų ir mirčių dėl išorinių veiksnių tyrimą, galima teigti, kad:

1. Lietuvoje, palyginti su visomis Europos Sąjungos šalimis, yra daugiausia asmenų, mirusių

ir nukentėjusių dėl išorinių priežasčių.

2. Statistiniai duomenys apie nukentėjusius nuo išorinių veiksnių asmenis yra netikslūs,

tačiau statistinę situaciją gerina Higienos instituto įgyvendinamas projektas „Traumų

stebėsena Europoje“.

3. Net 99 proc. mirčių dėl paskendimų, 97 proc. dėl savižudybių, 89 proc. dėl apsinuodijimų

įvyko ne ligoninėse, t. y. traumos vietoje.

4. Dėl išorinių priežasčių žymiai labiau nukenčia vyrai nei moterys.

5. Galvos sužalojimai yra viena svarbiausių traumų ir išorinių veiksnių priežasčių pasekmių.

Nemaža galvos traumų priežasčių dalis yra statistiškai neidentifikuojama.

6. Ženkli dalis pirmą kartą pripažintų neįgalumo atvejų yra lemta traumų ir išorinių veiksnių.

7. Jei tarp mirusių dėl išorinių priežasčių asmenų didžiausią dalį sudarė tyčiniai

susižalojimai, apsinuodijimai, traumos, patirtos per eismo įvykius, tai stacionare

daugiausia gydyta asmenų, kurie susižalojo nukritę.

8. Sergamumas dėl traumų ir išorinių priežasčių atskirose Lietuvos savivaldybėse skiriasi tris

ir daugiau kartų.
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9.2 Pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių teikimo sistemos

struktūra.

Esama pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo sistemos

struktūra yra pavaizduota 41 paveiksle. Šią sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: pagalba iki

hospitalizavimo, gydymas ligoninėje ir reabilitacija. Svarbu pažymėti, kad šios trys dalys yra

tiesiogiai viena su kita susijusios ir, norint pasiekti gerų rezultatų, teikiant pagalbą asmenims,

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių, būtina derinti ir koordinuoti šias tris dalis ir

atskirus procesus.

41 pav. Medicinos pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo sistemos struktūra
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9.3 Komunikacijos procesai

Siekiant užtikrinti pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių teikimo kokybę

ir efektyvumą, yra būtina užtikrinti efektyvų ir tiesioginį komunikavimą su asmenimis, patyrusiais

traumas, taip pat tarp pagalbos teikimo institucijų. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad didžioji dalis

GMP dispečerinių vis dar nenaudoja kompiuterinių skubios pagalbos skambučių valdymo

sistemų, elektroninių pagalbos teikimo prioritetų nustatymo protokolų, GMP pajėgų valdymo

elektroninių sistemų ir kompiuterinių programų, padedančių dispečeriams teikti pagalbos ir

pradinio gydymo rekomendacijas įvykio vietoje esantiems žmonėms iki GMP automobilio

atvykimo ir specializuotos pagalbos teikimo pradžios. Nors kai kurios GMP įstaigos ir nurodė,

kad turi mobiliuosius įrenginius, tinkamus klinikiniams duomenims ir informacijai apie pagalbos

teikimą registruoti, tačiau elektroninės GMP kortelės šiuo metu nenaudojamos. Ligoninių

priėmimo skyriuose šiuo metu šie mobilieji įrenginiai visai nenaudojami, taip pat nenaudojamos ir

elektroninės pacientų apžiūros bei gydymo kortelės. Tokia situacija lemia, kad šiuo metu

praktiškai nėra galimybės sistemiškai analizuoti nei dispečerinių, nei GMP brigadų, nei ligoninių

priėmimo skyrių teikiamų paslaugų kokybės, nėra galimybės palyginti įstaigos veiklos rodiklių,

paslaugų kokybės, nes nėra žinoma, kokia buvo gydomų pacientų būklė, gyvybiniai rodikliai,

pagalbos teikimo trukmė, kada tiksliai atliktos tam tikros intervencijos. Naudojant kompiuterines

skubios pagalbos skambučių valdymo, pagalbos prioritetų nustatymo, GMP pajėgų valdymo

sistemas bei elektroninius dispečerių vadovaujamos telefonu pagalbos protokolus iki GMP

atvykimo, dauguma kokybės gerinimo ir kontrolės rodiklių yra registruojami automatiškai,

pagalba visiems teikiama standartizuotai ir kokybiškai, neatsižvelgiant į paros laiką, dispečerių

patirtį ir kompetenciją, nuovargį, stresą bei daugelį kitų subjektyvių priežasčių. Auditavimo

sistema užtikrina, kad tam tikra dalis atsitiktinai atrinktų skambučių yra perklausoma, ir yra

vertinama suteiktos pacientui paslaugos kokybė bei efektyvumas. Elektroninių GMP kortelių

įdiegimas leistų persiųsti svarbiausią klinikinę informaciją apie atvykstantį pacientą, prireikus iš

anksto aktyvuoti TK, užregistruoti pacientą ir perkelti reikiamus duomenis į traumos registrą.

Atvykus pacientui, elektroninė kortelė priėmimo skyriuje suteiktų galimybę tęsti svarbiausių

klinikinių ir (arba) kokybės kontrolės rodiklių registravimą, perkėlimą į registrą, vėliau perkelti

šiuos duomenis į ligos istoriją. Organizuojant paciento pervežimą į aukštesnio lygio traumos

centrą, klinikiniai duomenys, pradinės apžiūros ir gydymo istorija, traumos aplinkybės ir kita

informacija galėtų būti persiunčiama į priimančią ligoninę dar iki paciento atvykimo, naudojantis

elektroniniais medicininės informacijos apsikeitimo protokolais. Sukaupti standartizuoti
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duomenys leistų įvertinti pagalbos kokybę šalyje, palyginti atskirų regionų ar įstaigų veiklos

rodiklius, organizuoti kokybės gerinimo intervencijas (pvz., klinikinių atvejų, mirčių aptarimus su

ekspertais; identifikavus konkrečią pagalbos teikimo problemą būtų galima organizuoti specialius tos

srities mokymus ir kt.).

9.3.1 GMP informacijos apie vežamą pacientą pateikimo ligoninei dažnumas

Siekiant užtikrinti greitą ir neatidėliotiną pagalbos teikimą ligoninėse, labai svarbu, kad ligoninė

kaip galima anksčiau gautų informaciją apie vežamą į ligoninę pacientą ir kokią neatidėliotiną

gydymo pagalbą tikėtina reikės suteikti. Todėl labai svarbu, kad GMP, vykdančios traumas

patyrusių asmenų pervežimą, kaip galima greičiau informuotų ligonines apie vežamus traumas

patyrusius pacientus. Kaip matyti iš 1 lentelės, ligoninių teigimu, visada GMP informuoja

ligonines apie vežamus traumas patyrusius asmenis – 15 proc., dažnai – 42 proc., retai – 32 proc.,

o niekada neinformuoja – 8 proc. ligoninių. 4 proc. apklaustų ligoninių nepateikė informacijos,

kaip dažnai juos GMP informuoja apie atvežamus pacientus. Net 43 proc. GMP nurodė visada

informuojančios ligoninę apie vežamą pacientą, patyrusį traumą. 47 proc. GMP nurodė, kad

dažnai informuoja, o 10 proc. – retai. Nė viena iš GMP nenurodė, kad jos niekada neinformuoja

ligoninių apie atvežamą pacientą.

1 lentelė: GMP informavimo ligonines apie vežamą pacientą dažnis (ligoninių atsakymai)

GMP informuoja ligoninę apie vežamą pacientą

Kaip dažnai

informuoja

Ligoninių atsakymai GMP atsakymai

Iš viso, vnt. Dalis, proc. Iš viso, vnt. Dalis, proc.

Visada 8 15% 22 43%

Dažnai 22 42% 24 47%

Retai 17 32% 5 10%

Niekada 4 8% 0 0%

N. d. 2 4% - -

Kitas svarbus veiksnys, leidžiantis užtikrinti kuo greitesnį pagalbos traumas patyrusiems

pacientams pagalbos teikimą ir bendrą komunikaciją kritiniu atveju, yra ligoninių galimybė

palaikyti radijo ryšį su GMP transportu. 18,9 proc. (10 ligoninių) apklaustų ligoninių nurodė, kad

gali palaikyti ryšį su GMP transportu. O 79,2 proc. (42 ligoninės) nurodė, kad neturi galimybės
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palaikyti radijo ryšio su GMP transportu, 2 proc. (1 ligoninė) nepateikė duomenų. Taigi gauti

duomenys atskleidžia, kad kol kas yra nepakankamai išnaudojamos radijo ryšio su GMP

transportu palaikymo galimybės.

2 lentelė: Apsikeitimas informacija su GMP apie traumas patyrusius pacientus

Ligoninė Gauna informaciją
apie pervežamą
traumą patyrusį
pacientą iš GMP
tarnybos

Turi galimybę
palaikyti radijo ryšį
su GMP transportu

Alytaus Visada Ne
Anykščių Retai +
Biržų Retai +
Druskininkų n. d. n. d.
Elektrėnų Retai Ne
Gargždų Dažnai +
Ignalinos Niekada Ne
Jonavos Dažnai Ne
Joniškio Dažnai Ne
Jurbarko Dažnai Ne
Kaišiadorių Retai Ne
Kalvarijos Niekada Ne
Kauno klinikinė Retai Ne
LSMUL Kauno klinikos Retai +
Kėdainių Dažnai Ne
Kelmės Visada Ne
Klaipėdos jūrininkų Retai Ne
Klaipėdos vaikų Dažnai Ne
Kretingos Dažnai Ne
Lazdijų Visada +
Marijampolės Retai Ne
NaujosiosAkmenės Visada Ne
Pakruojo Dažnai Ne
Panevėžio Visada Ne
Pasvalio Dažnai Ne
Plungės Retai ne
Prienų Dažnai Ne
Radviliškio Dažnai Ne
Raseinių Visada Ne
Respublikinė Kauno Retai +
Respublikinė Klaipėdos Dažnai Ne
Rokiškio Dažnai +
RVUL Dažnai Ne
Šakių Retai +
Šalčininkų Retai Ne
Šiaulių Dažnai Ne
Šilalės Dažnai Ne
Šilutės Retai Ne
Širvintų Retai Ne
Švenčionių n. d. Ne
Tauragės Dažnai Ne
Telšių Retai Ne
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Trakų Dažnai Ne
Ukmergės Dažnai Ne
Utenos Retai Ne
Vaikų ligoninė, VUL SKF Visada Ne
Varėnos Dažnai Ne
Vilkaviškio Visada +
Vilniaus klinikinė Dažnai Ne
Visagino Dažnai Ne
VKL Antakalnio fil. Niekada Ne
VUL Santariškių klinikos Retai Ne
Zarasų Niekada +

Pažymėtina, kad visos GMP turi nešiojamąsias radijo stotis ryšiui palaikyti, o 39 (76 proc.) GMP

nurodė turį mobiliąsias kompiuterizuotas darbo vietas, 8 GMP (16 proc.) nurodė neturinčios, o 4

GMP (8 proc.) nepateikė duomenų apie turimas mobiliąsias kompiuterizuotas darbo vietas.

3 lentelė: GMP nurodė, informuojančios ligonines apie vežamus traumas patyrusius asmenims.

Regionas Informuoja
ligoninės priėmimo

skyrių apie
atvežamą traumą
patyrusį pacientą

Nešiojamosios
radijo stotys

Mobili
kompiuterizuota

darbo vieta

Akmenės r. Visada + +
Alytaus r. Dažnai + +
Anykščių r. Dažnai + Ne
Biržų r. Dažnai + Ne
Druskininkai Dažnai + +
Elektrėnai Visada + +
Ignalinos r. Dažnai + Ne
Jonavos r. Visada + +
Joniškio r. Dažnai + +
Jurbarko r. Visada + +
Kaišiadorių r. Dažnai + +
Kauno m. (kai
aktyvuojama TK)

Visada + n. d.

Kauno r. Dažnai + +
Kėdainių r. Visada + Ne
Kelmės r. Retai + +
Klaipėdos m. Retai + +
Klaipėdos r. Dažnai + +
Kretingos r. Dažnai + +
Kupiškio r. Dažnai + +
Lazdijų r. Visada + +
Marijampolė Visada + Ne
Mažeikių r. Dažnai + +
Molėtų r. Dažnai + +
Pakruojo r. Visada + +
Panevėžio m. Visada + Ne
Panevėžio r. Visada + Ne
Pasvalio r. Dažnai + Ne
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Plungės r. Visada + +
Prienų r. Visada + +
Radviliškio r. Retai (vertinama

pagal ligonio
būklę)

+ +

Raseinių r. Retai + +
Rokiškio r. Visada + Ne
Skuodo r. Dažnai + +
Šakių r. Visada + +
Šalčininkų r. Visada (jei trauma

sunki) + +

Šiaulių m. Dažnai + +
Šiaulių r,. Dažnai + n. d.
Šilalės r. Visada + +
Šilutės r. Visada + +
Švenčionių r. Retai + +
Tauragės r. Dažnai + +
Telšių r. Visada + +
Trakų r. Dažnai + +
Ukmergės r. Dažnai + +
Utenos r. Visada + Ne
Varėnos r. Dažnai + +
Vilkaviškio r. Dažnai + +
Vilniaus m. Dažnai + +
Vilniaus r. Dažnai + +
Visaginas Visada + +
Zarasų r. Visada + +
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10 LYGINAMOJI ANALIZĖ, ĮVERTINTOS KITŲ ŠALIŲ PATIRTIES

TAIKYMO GALIMYBĖS IR APRIBOJIMAI LIETUVOS SĄLYGOMIS,

NUSTATYTOS GALIMOS TOBULINIMO KRYPTYS

10.1 Skandinavijos šalys

Skandinavijos (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos) patirtis leidžia įvertinti TS,

kuri teikiama 25 milijonams gyventojų 1,35 mln. km2 teritorijoje. Svarbus ir gyventojų tankio

pasiskirstymas, kuris svyruoja nuo 2,8 iki 125 žmonių kvadratiniam kilometrui – šis veiksnys yra

svarbus, organizuojant pagalbą iki hospitalizavimo ir pervežimą tarp gydymo įstaigų susižeidus.

Nepaisant nedidelių skirtumų tarp pačių valstybių, TS iki hospitalizavimo priklauso nuo

slaugytojų ir paramedikų, kurių yra daugiausia GMP brigadoje. Retesniais atvejais (vaikų trauma,

masinės nelaimės), taip pat kviečiant oro transporto pagalbą, dalyvauja gydytojai (dažnai

gydytojai anesteziologai, reanimatologai), kurie papildo esančius slaugytojus ir paramedikus.

Pagalbos iki hospitalizavimo teikėjų kompetencija yra panaši, tarp Skandinavijos šalių skiriasi tik

tam tikros procedūrų (kvėpavimo takų užtikrinimas intubuojant, pleuros ertmės drenažas, masyvi

infuzoterapija) indikacijos.

Skandinavijos šalyse paciento, patyrusio traumą, transportavimas tarp gydymo įstaigų yra labai

svarbi TS dalis. Problemų kyla dėl didelių atstumų tarp skirtingo lygio ligoninių, šalių

topografijos ir dažnai besikeičiančių oro sąlygų. Vidutiniškai transportavimo laikai keičiasi nuo 8

val. Šiaurinėje Norvegijos dalyje iki 2 val. Danijoje, kur gyventojų ir gydymo įstaigų tankis yra

didesnis. Bet kuriuo atveju transportavimas laikomas viena iš silpnųjų vietų, trūksta aiškių ir

bendrų protokolų, kada pradėti ir kaip atlikti sunkią traumą patyrusio paciento vežimą.

Gydymo įstaigoje teikiant pagalbą traumą patyrusiam pacientui laikomasi multidisciplininio

požiūrio – pagalba teikiama aktyvuojant TK, kurios sudėtis, vaidmenys ir funkcijos yra griežtai

reglamentuotos. Gydytojai anesteziologai, reanimatologai ir skubios medicinos gydytojai užima

svarbią vietą TK, tačiau paprastai jai vadovauja bendrosios praktikos chirurgas. Traumos

chirurgai nėra atskira specialybė Skandinavijoje, todėl visi chirurgai, kurie dirba ir vadovauja TK,
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turi praeiti specializuotus mokymus, tokius kaip specializuoto gaivinimo (ALS), pagalbos traumos

atveju (PHTLS, ATLS), specialių krūtinės ir pilvo chirurgijos įgūdžių, gyvybę saugančių

procedūrų (DSTC) kursus. Net gydytojai ortopedai, traumatologai, kurie yra TK nariai, mokosi

specifinių chirurginių įgūdžių, kaip elgtis, esant kraujavimui į dubens ertmę. Vis labiau plinta

hibridinių operacinių modelis, kai hemodinamiškai stabiliems pacientams vidinis kraujavimas

stabdomas angioembolizacijos ar intravaskulinio stantavimo būdu, o tik paskui kompiuterinės

tomografijos būdu patikslinus sužeidimo apimtį atliekama operacija. Šiais iš kitais atvejais

pabrėžiamas multidisciplininis specialistų bendradarbiavimas, komandinis požiūris ir aiškūs

gydymo algoritmai.

10.2 Prancūzija

Prancūzijoje aptarnaujama 60 milijonų gyventojų, gyvenančių550 tūkstančių km2teritorijoje.

Paskambinus bendruoju pagalbos telefonu (112 arba 15) dispečeriu dirbantis gydytojas įvertina

situaciją ir pasiunčia vieną iš dviejų rūšių greitosios medicinos pagalbos brigadų: paramedikų ar

slaugytojų, negalinčių skirti vaistų ir tik pirmąją medicinos pagalbą galinčią suteikti komandą

arba reanimobilį (SAMU), kuriame yra vairuotojas, slaugytojos, gydytojas bei visa gyvybės

palaikymo ar net operacijų atlikimo įranga. Reanimobilis turi telekomunikacijos ryšį su

dispečerine, ypatingais atvejais gali būti palydimas ugniagesių gelbėtojų ekipažų. Reanimobilyje

dirbantys medikai turi praeiti specializuotus mokymus. Dažniausia slaugytojais dirba anestezijos

ar intensyviosios terapijos slaugytojos kvalifikaciją turintys medikai, gydytojai paprastai būna

baigę intensyviosios terapijos ar skubiosios medicinos rezidentūras. Tokios pagalbos iki

hospitalizavimo sistemos ypatybė yra ta, kad Prancūzijoje (priešingai nei daugumoje Europos

Sąjungos šalių) pirmosios medicinos pagalbos brigados reaguoja į nedidelio sunkumo traumas, kai

pacientams suteikia pirmąją medicinos pagalbą ir juos gabena į artimiausią ligoninę.

Reanimacinės brigados reaguoja į didesnio sunkumo traumas, masines nelaimes ir atlieka daugiau

gyvybę gelbstinčių procedūrų įvykio vietoje, o pacientus gabena į specializuotas gydymo įstaigas.

Kuri brigada vyksta į įvykį, bando nuspręsti dispečeris, priimantis pagalbos kvietimą.

Ligoninėje reanimobiliu atvežtas traumą patyręs pacientas apžiūrimas Skubios pagalbos skyriuje

Intensyvaus gydymo palatoje, dalyvaujant intensyviosios terapijos gydytojui ir patyrusiom

slaugytojom, tačiau tolesni veiksmai, tokie kaip vežimas į operacinę, yra derinami su gydytoju

chirurgu, kuris pradinėje paciento apžiūroje nedalyvauja. Jeigu pacientą atveža artimieji arba
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pirmosios medicinos pagalbos brigada, jis yra apžiūrimas skubiosios medicinos kvalifikaciją

turinčio gydytojo ir priimamas tolesnis sprendimas arba konsultuojamasi su chirurgu. Kadangi

traumatologija nėra atskira specialybė Prancūzijoje, todėl ortopedai gydo įvairias traumas.

Dauguma traumą patyrusių pacientų yra gydomi įprastose ligoninėse, nes specializuotų, traumų

centrų Prancūzijoje nėra, o pervežimus tarp ligoninių koordinuoja ir sprendimus priima pacientą

gydantis gydytojas (Emmanuel H. Masmejean, 2003).

10.3 Vokietija

Vokietijoje 360 tūkstančių km2gyvena 81 milijonas gyventojų. Šios šalies TS vystėsi labai

panašiai, kaip ir kitų kaimyninių valstybių, pvz., Austrijos, Šveicarijos, ir buvo paveikta dviejų

pasaulinių karų patirties, kuriuose šios šalys dalyvavo. Įvykus traumai, reaguoja vienas ar kelios iš

greitosios medicinos pagalbos rūšių: paramedikų brigada, GMP brigada, turinti paramedikus ir

gydytojus, bei pagalba oro transportu (malūnsparniai, savo komandoje turintys gydytoją,

paramediką ir pilotą). Pastaroji transporto priemonė labai aktyviai naudojama, nes gyventojų

pasiskirstymas pagal tankį nėra adekvačiai padengiamas ligoninių tinklu. Todėl oro transporto

aktyvavimo indikacijos šioje šalyje yra žymiai platesnės, tokiu būdu trumpėja paciento patekimo į

ligoninę laikas (per 10–15 min. atvykstama 95 proc. atvejais), daugėja atvejų, kai pacientą

pirmiausia pamato kvalifikuotas gydytojas, kuris pradeda specializuotą gydymą įvykio vietoje.

Taip pat yra lengvųjų mašinų, kurios gali nugabenti gydytojus į įvykio vietą, kurioje jau dirba

paramedikai (randezvouz sistema). Gydytojas įvykio vietoje įvertina viskas aplinkybes ir priima

sprendimą, kur gabenti nukentėjusįjį, jis atlieka diagnostines ir gyvybę stabilizuojančias

procedūras.

Kertinį vaidmenį skubios pagalbos skyriuje gydant traumą patyrusį pacientą vaidina traumos

chirurgas (tai yra atskira specialybė Vokietijoje), kuris priima pagrindinius sprendimus dėl visų

diagnostinių irgydymo procedūrų. Traumos chirurgas vadovauja komandai tiek aukščiausio lygio

traumos centruose, tiek žemesnio lygio ligoninėse ir vėliau prižiūri paciento gydymą iki pat

reabilitacijos periodo (Johannes A., Sturm MD, 2013) (S. Ruchholtz, 2011).

10.4 Italija

Italijos 300 tūkstančių kv2 plote gyvena 60 milijonų gyventojų. Kaip ir daugumoje šalių, patyrus

traumą ir paskambinus pagalbos telefonu 118, reaguoja dviejų tipų greitosios medicinos pagalbos

brigados: pradinio gydymo (paramedikai ir slaugytojos) ir specializuoto gydymo (turintys
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komandoje gydytojus) komandos. Oro transportas taip pat prieinamas, jis yra aktyvuojamas tik

tada, kai nepavyksta pasiekti paciento (pvz., Alpių kalnuose arba mažose salose). Visi skambučiai

yra priimami, rūšiuojami pagal prioritetą ir koordinuojami vieno pagalbos centro. Šis centras

informuoja ligonines apie atvykstančius pacientus. Ligoninės yra formaliai suskirstytos į tris

traumos centrų lygius, tačiau nėra aiškių ir bendrų protokolų, kaip elgtis greitosios medicinos

pagalbos medikams. Gydymo įstaigose skubios pagalbos skyriuose pacientai yra rūšiuojami pagal

sunkumo kategoriją, jiems pagalbą teikia gydytojai chirurgai ir skubiosios medicinos gydytojai

(Pace, 2003).

10.5 Australija

Australijos TS yra pagrįsta skirtingų lygių traumos centrų funkcionavimu, tačiau dėl didelės

teritorijos ir skirtingo žmonių tankio pasiskirstymo yra net šeši traumos pagalbos lygiai.

Aukščiausias lygis yra pagrindiniai traumos centrai, kurie funkcionuoja ne tik kaip

daugiaprofilinės ligoninės, tačiau daugiau kaip sistemos, integruojančios į visumą bei

koordinuojančios kitų lygių darbą. Žemesnėse grandyse antrinio lygio centrai, kurie išdėstyti

didelio žmonių tankio bei miestų teritorijose ir teikia pagalbą traumos atveju arba stabilizuoja

pacientus bei paruošia juos transportuoti į aukštesnio lygio gydymo įstaigas. Australijoje patyrus

traumą, stacionare pagalbą teikia TK, kurioms vadovauja gydytojas chirurgas, tačiau daugumą (apie

60 %) chirurginių intervencijų atlieka ortopedas traumatologas.

Labiausiai nutolusiose dalyse yra sukurti nutolę centrai, kuriuose visą parą budi kvalifikuotas

gydytojas ir slaugytoja. Jie gali priimti tik nedideles traumas patyrusius pacientus arba nelaimės

atveju atlikti bazinius stabilizuojančius veiksmus, taip parengdami pacientą transportuoti arba

laukti atvykstant kvalifikuoto specialisto. Labai atokiose vietovėse yra medicinos centrai, tačiau

juose visą parą prieinamo specialisto, galinčio suteikti pagalbą, nėra. Dėl didelių atstumų ir

skirtingų pagalbą traumos atveju teikiančių gydymo įstaigų lygių rūšiuoti pradedama dar iki

hospitalizavimo. Rūšiavimo tikslas yra per mažiausią laiką nukreipti pacientą į tinkamą gydymo

įstaigą. Tam pasitelkiami standartizuoti rūšiavimo, pagalbos transportavimo metu protokolai ir

GMP brigados bei oro transportas (Group, Trauma Working, 2007).

10.6 Jungtinė Karalystė

Susižeidus Jungtinėje Karalystėje yra skambinama telefonu 999. Dispečeris pagal standartinius
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protokolus suteikia konkrečiam pacientui pagalbos prioritetą ir pagal jį aktyvuoja GMP brigadą

arba pagalbą, atvykstančią malūnsparniu. Atvykstančiose GMP brigadose gali būti kelių rūšių

specialistų: paramedikų, skubios pagalbos padėjėjų, bendrosios praktikos arba pagal specialią

programą paruoštų gydytojų. Paprastai vienas iš malūnsparnio komandos narių yra gydytojas.

Įvykio vietoje naudojami rūšiavimo ir pagalbos teikimo protokolai, padedantys nustatyti, į kurią

gydymo vietą gabenti pacientą, taip pat kokios apimties pagalbos priemones reikia teikti

transportuojant. Jeigu paciento būklė nestabili, jis gabenamas į artimiausią gydymo įstaigą, kitais

atvejais – pagal traumos sunkumo laipsnį.

Skubios pagalbos skyriuje pacientą pasitinka TK, kurios sudėtis ir narių skaičius gali keistis

priklausomai nuo ligoninės lygio ar paros meto, tačiau visada komandoje būna skubios medicinos

gydytojas, chirurgas, anesteziologas, radiologas ir slaugytojos. TK renkasi, kai gauna pranešimą iš

GMP dispečerio. Pervežimo tarp gydymo įstaigų tvarka yra nestandartizuota, todėl kiekvienas

atvejis yra svarstomas atskirai, skiriant laiko komunikacijai tarp specialistų, rentgenologinių

vaizdų irkitos informacijos persiuntimui (National Audit Office, 2010).

10.7 Kitų šalių patirties taikymo galimybės ir apribojimai Lietuvos sąlygomis, nustatytos galimos

tobulinimo kryptys

Užsienio šalių TS analizė rodo, kad Lietuvoje kuriant TS daugeliu atveju kyla tokių pačių iššūkių

ir problemų. Lietuvoje gyventojų tankis ir ligoninių tinklas skirtinguose regionuose pasiskirstę

gana netolygiai, todėl, net ir esant santykinai nedideliam šalies plotui bei gana neblogai išvystytai

kelių infrastruktūrai, viena aktualiausių problemų yra pacientų transportavimas iš įvykio vietos į

traumos centrą ir pacientų pervežimas tarp žemesnio bei aukštesnio lygio traumos centrų. Kol kas

gana dažnai susiduriama su situacijomis, kai pagalba į įvykio vietą atvyksta per vėlai, pacientui

neadekvačiai teikiama pagalba įvykio vietoje ir transportavimo metu, pacientai pervežami į

ligonines, kuriose nėra galimybės suteikti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atrodytų, kad, turint gana aukštos kompetencijos GMP darbuotojus ir gerą aprūpinimą įranga bei

kitomis priemonėmis, galėtų perimti iš Skandinavijos šalių, Vokietijos, Australijos ar JK daugelį

TS organizavimo elementų, sunkios traumos kriterijus, pacientų pervežimo iš įvykio vietos bei

tarp gydymo įstaigų protokolus, bendradarbiavimo sutartis tarp ligoninių ir GMP. Sekant šių šalių

pavyzdžiu, gydymo įstaigose teikiant pagalbą traumą patyrusiam pacientui taip pat turėtų būti

laikomasi multidisciplininio požiūrio – pagalba teikiama aktyvuojant TK, kurios sudėtis, veiksmai

ir funkcijos yra griežtai reglamentuotos. Nors teisės aktai Lietuvoje neprieštarauja šių siekinių
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įgyvendinimui, tačiau ši tvarka nėra aiškiai reglamentuota, todėl kol kas tik pavienės gydymo

įstaigos, siekiančios pagerinti savo veiklos rezultatus, savo iniciatyva yra pasitvirtinusios TK

aktyvavimo kriterijus, aktyvavimo sistemą, TK sudėtį ir atskirų komandos narių vaidmenis, taip

pat įsidiegusios traumą patyrusių pacientų apžiūros ir pradinio gydymo rekomendacijas,

protokolus. Remiantis JK, Vokietijos ir Skandinavijos šalių pavyzdžiais, taip pat mūsų šalyje

esama gera praktika, reiktų sukurti nacionalines TS organizavimo rekomendacijas, standartizuotus

dokumentus ir protokolus, reglamentuojančius pagalbos teikimo apimtį ir pobūdį, TK funkcijas,

kokybės kontrolės ir paslaugų gerinimo sistemos veiklą, bendradarbiavimą tarp skirtingo lygmes

įstaigų. Dar viena svarbi sritis, kurioje pastaraisiais metais padaryta nemažai teigiamų žingsnių

Lietuvoje yra medicinos darbuotojų mokymai specializuotos reanimacinės pagalbos bei traumas

patyrusių pacientų gydymo srityse, tačiau kol kas šioje srityje ženkliai atsiliekame nuo Vakarų

Europos ir JAV, kur GMP ir (arba)TK negali dirbti nė vienas slaugytojas, paramedikas ar

gydytojas, kuris nėra baigęs specializuotų mokymų, tokių kaip specializuotas gaivinimas (ALS),

pagalbos traumos atveju (PHTLS, ATLS), specialių krūtinės ir pilvo chirurgijos įgūdžių, gyvybę

saugančių procedūrų (DSTC) kursai. Remiantis JAV, JK, Švedijos, Vokietijos patirtimi,

sunkiausias traumas patyrusius pacientus reikėtų koncentruoti aukščiausio lygio traumos

centruose, siekiant kuo didesnę šių pacientų dalį pervežti ne į artimiausią ligoninę, bet tiesiogiai į

šiuos traumos centrus. Todėl plėtojant TS Lietuvoje, reiktų įvertinti Prancūzijos ir Vokietijos

patirtį, kai į įvykio vietą siunčiama arčiausiai esanti GMP brigada bei reanimobilis ir (arba)

atskiras skubios pagalbos gydytojo (dažnai intensyviosios terapijos ir (arba) chirurgo komanda)

lengvasis automobilis. Aukštesnės kvalifikacijos specialistai, atvykę į įvykio vietą, gali priimti

sprendimus dėl papildomo gydymo įvykio vietoje ir atlikti reikiamas procedūras, taip pat padėti

GMP darbuotojams ilgiau trunkančių pervežimų metu, todėl didesnė dalis pacientų, patyrusių

sunkias traumas, gali būti pervežami tiesiai į aukščiausio lygio traumos centrus. Italijoje,

Vokietijoje, JK ir Skandinavijos šalyse gerai veikianti skubios pagalbos oro transportavimo

sistema taip pat verta detalesnės analizės medicinos paslaugų kokybės bei sveikatos ekonomikos

požiūriu, nes net ir atokiose vietovėse sraigtasparnių reagavimo laikas gali būti labai trumpas (iki

15–30 min.), o pacientai iš įvykio vietos gali būti transportuojami tiesiai į aukščiausio lygio

traumos centrus.

Apibendrinant užsienio šalių patirtį ir situaciją Lietuvoje, pastebima, kad daugelis pagalbos

traumas patyrusiems pacientams aspektų yra universalūs, bendri visoms šalims, nepaisant

geografinių, kalbinių ir (ar) kultūrinių jų ypatumų. Šiuo metu praktiškai nėra kokių nors
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organizacinių ar teisinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti kitų šalių praktika ir patirtimi. Dalis TS

dalių pamažu jau diegiamos kai kuriose GMP bei stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros

įstaigose. Analizuojant kitų šalių patirtį, aišku, kad vien investavimas į infrastruktūros gerinimą

nepateisina lūkesčių ir ženkliai nepagerina pagalbos kokybės bei efektyvumo. Todėl didžiausias

dėmesys šiuo metu turėtų būti skiriamas bendrai regioninei TS diegti Lietuvoje, traumos centrams

kurti, TK veiklai reglamentuoti, bendrai dokumentacijai patvirtinti, kokybės kontrolės ir gerinimo

sistemai, nacionaliniam traumos registrui kurti ir prižiūrėti, personalui mokyti, moksliniams

traumų tyrimams, siekiant pagerinti pagalbos traumas patyrusiems pacientams kokybę ir

efektyvumą, atlikti.
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11 EKONOMINĖS NETEKTYS LIETUVOJE DĖL TRAUMŲ IR KITŲ

IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ

Į mirtį dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių galima žiūrėti, kaip į nebūtiną mirtį ar

darbingumo sumažėjimą, kurio galima buvo išvengti arba bent jau sumažinti pasekmes sveikatai

ir mirtingumui. Be to, dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių mirties priežasčių dažnai miršta

vaikai ir darbingo amžiaus žmonės, todėl toliau pabandysime įvertinti, kokias ekonomines

netektis Lietuva patiria, kad dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių miršta vaikai ir

darbingo amžiaus asmenys.

11.1 Netektys dėl darbingumo lygio praradimo

11.1.1 Darbingo amžiaus asmenys

Jeigu po traumos žmogus tampa neįgalus ir sumažėja jo darbingumo lygis, tai valstybė praranda

galimybę, kad jis dirbs ir kurs produktą. Be to, jis nesukurs produkto ir pats bus išlaikomas iš kitų

žmonių uždarbio. Galima teigti, kad skubios ir tinkamos pagalbos nesuteikimas gali sąlygoti ar

padidinti žmogaus neįgalumą likusiam gyvenimui bei atitinkamai sumažinti jo darbingumo lygį.

Tuomet galima, padarius tam tikras prielaidas, apskaičiuoti, kiek valstybė netenka, kai laiku ir

tinkamai tokia pagalba nesuteikiama.

2012m. Lietuvoje po traumų ir nelaimingų atsitikimų tapusių nedarbingais skaičius ir vidutinis

amžius bei amžius iki pensijos (Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 2012 m.

pagrindiniai rodikliai (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės,

Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos, Vilnius 2013):

4 lentelė. Darbingo amžiaus asmenys, kuriems 2012 m. pirmą kartą pripažintas 0–55 proc. darbingumo lygis.

Rodiklio pavadinimas

Amžius

Iš viso

arba

vidurk

is

18–
19

metų

20–

24

metų

25–

29

metų

30–34

metų

35–

39

metų

40–

44

metų

45–49

metų

50–

54

metų

55–

iki

pen

sini

o

am
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žia

us

Grupės amžiaus vidurkis 18,5 22 27 32 37 42 47 52 60

Liko iki pensijos 46,5 43 38 33 28 23 18 13 5 20,93

Pirmą kartą pripažintas 0–55 proc.

nedarbingumas dėl traumų, apsinuodijimų ir

kitų išorinių priežasčių 18 39 34 36 61 70 93 132

10

0 583

Per metus, jei neįgaliaisiais tampa 583 asmenys, iš viso valstybė praranda 464,5 mln. Lt bendrojo

vidaus produkto. Tokios dalies BVP šie žmonės nebesukurs, nebeturėdami galimybės dirbti.

Taikomas2012m. BVP. Be to, šie žmonės kasmet gaus vidutiniškai apytiksliai 0,4 mln. Lt

invalidumo pensijų. Per 20,93 metų pensijų išmokų suma jau sudaro 8,9 mln. Lt. Naudojama 2012

m. vidutinė invalidumo pensija – 728,43 Lt. Tad bendros išlaidos, susijusios su darbingumo

praradimu, 2012 m. pinigų verte siekia 464,5 mln. Lt ir 8,9 mln. Lt, kas iš viso sudaro 473,4 mln.

Lt.

11.1.2 Vaikai

Kai vaikas patiria traumą ir tampa neįgalus, jis nebeturi galimybės dirbti ir būti valstybei ir

visuomenei ekonomiškai naudingas, t. y. sukurti produktą ir uždirbti pajamas. Tačiau, kol jis gali

dirbti, valstybė šiek tiek išleidžia. Kadangi tiksliai neradome duomenų, kiek kainuoja valstybei

vaikas iki 21 metų, šį amžiaus svertinį vidurkį atimsime iš pensinio amžiaus ir taip sumažinsime

darbingų metų skaičių 8,6 m.

2012 m. po traumų ir nelaimingų atsitikimų tapusių neįgaliais vaikų skaičius ir vidutinis amžius

4 lentelė: Vaikai pirmą kartą pripažinti neįgaliais 2012 m.

0–4
metų

5–9
metų

10–14
metų

15–17
metų

Iš viso
arba
vidurk
is

Grupės amžiaus
vidurkis 2 7 12 16

Liko iki 21 m. 19 14 9 5 8,59

Pirmą kartą
pripažintų
neįgaliais

2 1 6 8 17
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skaičius

Iš šio skaičiaus 6 vaikai liko lengvo neįgalumo, todėl skaičiuosime 11 vaikų, kurie liko vidutinio

ir sunkaus neįgalumo. 11 vaikų tapus neįgaliais valstybė 2012 m. prarado 23,6 mln. Lt bendrojo

vidaus produkto, skaičiuojant 2012 m. kainomis. Tokios dalies BVP šie žmonės nebesukurs

nebeturėdami galimybės dirbti. Negana to, jie per visus savo gyvenimo metus kasmet gaus

vidutiniškai apytiksliai 0,45 mln. Lt invalidumo pensijų. Naudojama 2012m. vidutinė invalidumo

pensija – 728,43Lt. Tad bendros ekonominės netektys dėl vaikų tapimo neįgaliais dėl traumų ir

nelaimingų atsitikimų 2012 m. Lietuvoje buvo 23,6 mln. Lt ir0,45 mln. Lt ir viso sudarė 24,05

mln. Lt.

Tad bendros ekonominės pasekmės, kad asmenys Lietuvoje buvo pripažinti neįgaliais dėl traumų

ir nelaimingų atsitikimų 2012 m., buvo 473,4 mln. Lt bei24,05 mln. Lt ir sudarė 497,45 mln. Lt,

skaičiuojant 2012 m. kainomis.

11.2 Ekonominės netektys dėl mirčių nuo traumų

Žiūrint į ekonominę mirčių nuo traumų pusę, netikėta artimojo mirtis ne tik lemia artimųjų

darbingumą, bet yra ir tiesioginė ekonominių netekčių priežastis – žuvusysis jau niekada nedirbs

ir nesukurs ekonominės pridėtinės vertės. Ekonomines netektis dėl mirčių nuo traumų,

apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių, dėl per ankstyvų mirčių galime apskaičiuoti imdami

darbo metų, likusių iki išėjimo į pensiją vienam žuvusiajam, aritmetinį svertinį vidurkį ir jį

atitinkamai padaugindami iš bendro mirusiųjų skaičiaus bei bendrojo vidaus produkto, tenkančio

vienam gyventojui.

Vertindami šias ekonomines netektis, naudojome šiuos 2012 m. duomenis:

1. Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius (šaltinis: „Mirties priežastys 2012 m.“, Higienos

instituto Sveikatos informacijos centras, 1.9 lentelė: Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį

ir amžiaus grupes 2012 m. – Visi gyventojai, 43 psl.):
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5 lentelė: Mirusieji dėlišorinių priežasčių 2012 m.

2. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui Lietuvoje 2012 m. to meto kainomis:

38066714 Lt(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).

Remdamiesi šiais statistiniais duomenimis, apskaičiavome, kad Lietuva 2012 m. dėl mirčių nuo

išorinių priežasčių neteko 2 mlrd. 126 mln. litų. Galime daryti išvadą, kad 2012 m. Lietuva

prarado 2 mlrd. 126 mln. litų.

11.3 Finansinės gydymo stacionare išlaidos gydant ligonius, susižalojusius dėl išorinių priežasčių

Jeigu būtų laiku ir kokybiškai suteikiama pirmoji medicinos pagalba, kai kurių ligonių galbūt

nereikėtų gydyti stacionare arba jų gydymo trukmė galėtų būti trumpesnė. Todėl yra prasminga

įvertinti, kiek iš viso kainuoja traumas patyrusių ligonių gydymas stacionare.

Duomenys apie traumas patyrusių ligonių gydymą stacionare 2012 m.

Lentelė 6 Ligonių, kurie patyrė traumas ir buvo gydyti stacionare, skaičius, 2013 m.

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas Reikšmė Šaltinis

1. Stacionare gydytų ligonių skaičius 48 916 Stacionare gydytų sužalojimų ir

apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.,

Vilnius, 2013 m., 20 psl.

2. Suaugusiųjų vidutinė gydymo trukmė,

dienos

10,3 Visuomenės sveikata Lietuvos

savivaldybėse , Higienos instituto Sveikatos

informacijos centras, Vilnius, 2013m., 73

psl.

3. Vidutinė vieno žmogaus gydymo vieną

dieną paslaugų kaina, Lt

196 KMUK kainininkas, 2012m.,

http://www.kmuk.lt/mokamos.php

Amžiaus grupės

ik
i 1

 m
et

ų

1-
4

5-
9 10-

14
15 -
19

20 -
24

25 -
29

30 -
34

35 -
39

40 -
44

45 -
49

50 -
54

55 -
59

60 -
64

65 -
69

70 -
74

75 -
79

80 -
84 85

+ viso

Grupės amžiaus
vidurkis 0.50 2.50 7.00 12.00 17.00 22.00 27.00 32.00 37.00 42.00 47.00 52.00 57.00 62.00 67.00 72.00 77.00 82.00 85.00

Mirčių skaičius 6 7 10 17 82 154 158 197 247 305 383 494 385 346 229 204 164 126 145 3659

Dėl mirties
prarasti darbo
metai

44 44 44 44 44 43 38 33 28 23 18 13 8 3
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Apskaičiuojame stacionaro gydymo išlaidas ir gauname, kad visiems ligoniams, patyrusiems

traumas, 2012 m. gydyti buvo išleista 98,75 mln. Lt per metus.

Apibendrindami gautus skaičius, galime teigti, kad Lietuvos ekonominės netektys dėl traumų ir

kitų išorinių priežasčių mirusių, gydymo ir darbingumo lygio sumažėjimo sudarė 2,72 mlrd. Lt.

Jeigu nors kiek pavyktų sumažinti šias išlaidas, ekonominis efektas būtų žymus.
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12 PAGALBOS NUKENTĖJUSIEMS NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ

MIRTIES PRIEŽASČIŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO LIETUVOJE

EFEKTYVUMO BEIVEIKSMINGUMO VERTINIMO ASPEKTAI IR

VEIKSNIAI, LABIAUSIAI TURINTYS ĮTAKOSSISTEMOS VEIKLOS

EFEKTYVUMUIIR VEIKSMINGUMUI

12.1 ASPĮ galimybės teikti pagalbą traumas patyrusiems pacientams

Siekiant įvertinti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimybes teikti pagalbą traumas

patyrusiems pacientams, buvo vertintos šių įstaigų teikiamų paslaugų apimtys, įstaigų

infrastruktūros lygis, įstaigose dirbančių ortopedų, traumatologų, chirurgų ir anesteziologų

reanimatologų skaičius, turimos paslaugų teikimo procedūros ir tvarkos bei įstaigų tarpusavio

bendradarbiavimas.

Tyrimo metu buvo vertinamos ligoninių teikiamų paslaugų traumas patyrusiems pacientams

apimtys pagal tokius kriterijus:

 pagal besikreipusių į ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių traumas patyrusių

pacientų skaičių;

 pagal suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų traumas patyrusiems

pacientams skaičių;

 pagal ligoninėje atliktų operacijų traumas patyrusiems pacientams skaičiųir kt.

Atliekant analizę, buvo rinkti ir apibendrinti duomenys apie traumas patyrusius pacientus (TLK

10 kodai: T01-7, R-57 šifrai), taip pat su jų gydymu susijusi informacija.
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12.1.1 Traumas patyrusių asmenų skaičius gydymo įstaigose

2013 m. daugiausia pacientų, patyrusių traumas, medicinos pagalbos kreipėsi į Respublikinę

Vilniaus universitetinę ligoninę – 32 850 pacientų. Nedaug mažiau susižalojusių asmenų kreipėsi

ir į LSMUL Kauno klinikas (31 297 pacientai) ir Kauno klinikinę ligoninę (29 500 pacientų).

Šiose trijose įstaigose buvo aptarnauta 36,2 proc. visų Lietuvos pacientų, 2013 m. patyrusių

traumas.

42 pav. Traumas patyrusių asmenų, atvykusių į priėmimo skyrių, skaičius, 2013 m.

Stacionare gydytų pacientų skaičius turi panašią statistiką, kaip ir besikreipusių dėl traumų, o

daugiausia pacientų gydė Respublikinė Vilniaus universitetinė (7 786 pacientus), LSMUL Kauno

klinikų (6 400 pacientus) ir Šiaulių (4 373 pacientus) ligoninės.
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43 pav. Traumas patyrusių pacientų, gydytų stacionare, skaičius, 2013 m.

Pagal gautus tyrimo duomenis, operacijų traumas patyrusiems pacientams daugiausia atliko

Kauno klinikos – 6 294. Kita didelė operacijų dalis tikėtina teko Respublikinei Vilniaus

universitetinei ligoninei, tačiau ji nepateikė duomenų. 2011 m. ji atliko 17 982 operacijas, todėl

galima spėti, kad tikrai žymi dalis operacijų ir 2013 buvo atlikta šioje ligoninėje. Kitos ligoninės,

kurios atliko santykinai daug operacijų traumas patyrusiems asmenims, yra Šiaulių, Kauno

klinikinė, Alytaus, Panevėžio, Respublikinė Klaipėdos ir Santariškių klinikų ligoninės. Jų skaičius

ir dalis tarp visų atliktų operacijų svyruoja nuo 2 343 (8,9 proc. visų su traumomis susijusių

operacijų dalis Lietuvoje) iki 809 operacijų (3,1 proc. visų su traumomis susijusių operacijų dalis

Lietuvoje) per vienerius metus. Galima spėti, kad jeigu RVUL būtų pateikusi duomenis, visos

aukščiau paminėtos gydymo įstaigos, bendrai sudėjus, būtų atlikusios apie 80 proc. visų Lietuvoje

atliktų su traumomis susijusių operacijų. Visai operacijų 2013 m. neatliko Ignalinos, Kalvarijos,

Klaipėdos jūrininkų, Širvintų, Vilniaus klinikinė ir Zarasų ligoninės. Vidutinė vieno paciento,

patyrusio traumą, gulėjimo ligoninėje trukmė svyravo nuo 16 dienų Pasvalio ligoninėje iki 4 dienų

kai kuriose kitose ligoninėse, pvz., Jonavos, Joniškio, Klaipėdos vaikų, Respublikinėje Kauno

ligoninėse. Nors traumų pobūdis yra gana įvairus, bet iš nemažo svyravimų diapazono galime

spręsti, kad ligoninės taiko skirtingą ligonių gydymo ligoninėse politiką. Vidutinis svertinis

Lietuvos vidurkis yra 6,3 dienos. Aritmetinio vidurkio reikšmė yra šiek tiek didesnė – 6,9 dienos.

5–7 dienų politiką taiko didžiosios ir daugiausia pacientų turėjusios ligoninės bei atlikusios

didžiausią dalį šalies su traumomis susijusių operacijų, todėl 5–7 dienas galima laikyti geru
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taikomos ligoninių patyrusių traumas gydymo politikos atspindžiu. Iš esmės į šį rodiklį galėtų

orientuotis ir kitos šalies ligoninės.

7 lentelė: Aptarnauti traumas patyrę pacientai, 2013 m.

Ligoninė
Atvykę į priėmimo

skyrių traumas
patyrę asmenys

Stacionare gydyti
traumas patyrę

asmenys

Atliktos operacijos
traumas

patyrusiems
asmenims

Operacijos traumas
patyrusiems

asmenims, per kurias
buvo taikyta bendrinė

nejautra

Gydytų
stacionare
traumas

patyrusių
pacientų
vidutinė
gulėjimo
trukmė,
dienos

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Skai-čius,
vnt. Dalis, proc.

Alytaus 8 175 3,2 838 2,0 2 151 8,2 738 34,3 7
Anykščių 1 730 0,7 302 0,7 237 0,9 182 76,8 9
Biržų 2 136 0,8 689 1,6 416 1,6 76 18,3 7
Druskininkų 2 004 0,8 218 0,5 236 0,9 32 13,6 9
Elektrėnų 2 300 0,9 164 0,4 153 0,6 153 100,0 7
Gargždų 1 212 0,5 0 0,0 2 0,0 0 0,0 10
Ignalinos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jonavos n. d. n. d. 286 0,7 224 0,8 88 39,3 4
Joniškio 1 929 0,7 230 0,5 191 0,7 131 68,6 4
Jurbarko 3 221 1,2 241 0,6 108 0,4 38 35,2 8
Kaišiadorių 1 908 0,7 n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d. n. d. n. d.
Kalvarijos 218 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kauno
klinikinė 29 500 11,4 2 734 6,5 2 273 8,6 200 8,8 5

Kėdainių 3 465 1,3 585 1,4 435 1,6 321 73,8 6
Kelmės 1 503 0,6 487 1,2 302 1,1 0,0 5
Klaipėdos
jūrininkų 92 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Klaipėdos
vaikų 14 053 5,4 767 1,8 303 1,1 303 100,0 4

Kretingos 3 254 1,3 301 0,7 160 0,6 109 68,1 6
Lazdijų 1 465 0,6 504 1,2 n. d. 0,0 n. d. n. d. 5
LSMUL
Kauno klinikų 31 297 12,1 6 400 15,3 6 294 23,9 31 507 500,6 7

Marijampolės 7 009 2,7 678 1,6 354 1,3 315 89,0 8
NaujosiosAkm
enės 750 0,3 0 0,0 n. d. n. d. n. d. n. d. 0

Pakruojo 1 036 0,4 n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d. n. d. n. d.
Panevėžio 19 536 7,6 2 577 6,2 1 995 7,6 1 746 87,5 8
Pasvalio 1 764 0,7 263 0,6 116 0,4 15 12,9 16
Plungės n. d. n. d. 387 0,9 n. d. 0,0 n. d. n. d. 10
Prienų 1 577 0,6 0 0,0 489 1,9 19 3,9 0
Radviliškio 2 707 1,0 425 1,0 290 1,1 41 14,1 6
Raseinių 2 542 1,0 284 0,7 140 0,5 28 20,0 6
Respublikinė
Kauno 1 421 0,6 422 1,0 331 1,3 42 12,7 4

Respublikinė
Klaipėdos 12 707 4,9 1 226 2,9 1 082 4,1 607 56,1 6

Rokiškio 3 088 1,2 392 0,9 388 1,5 172 44,3 6
RVUL 32 850 12,7 7 768 18,6 n. d. 0,0 n. d. n. d. 6
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Šakių 3 646 1,4 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Šalčininkų 1 205 0,5 201 0,5 157 0,6 38 24,2 9
Šiaulių 11 913 4,6 4 373 10,5 2 343 8,9 n. d. 0,0 5
Šilalės 1 264 0,5 32 0,1 1 0,0 1 100,0 12
Šilutės 3 136 1,2 801 1,9 262 1,0 155 59,2 7
Širvintų 977 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Švenčionių 1 224 0,5 241 0,6 89 0,3 38 42,7 5
Tauragės 3 641 1,4 684 1,6 673 2,6 673 100,0 6
Telšių 1 706 0,7 695 1,7 563 2,1 563 100,0 6
Trakų 3 407 1,3 120 0,3 99 0,4 50 50,5 10
Ukmergės 3 360 1,3 494 1,2 426 1,6 391 91,8 7
Utenos 3 268 1,3 835 2,0 720 2,7 158 21,9 6
Vaikų ligoninė,
VUL SKF 15 891 6,2 2 045 4,9 465 1,8 441 94,8 5

Varėnos 1 188 0,5 132 0,3 86 0,3 30 34,9 5
Vilkaviškio 806 0,3 404 1,0 320 1,2 192 60,0 7
Vilniaus
klinikinė 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Visagino 1 703 0,7 651 1,6 698 2,6 n. d. n. d. 8
VKL
Antakalnio fil. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

VUL
Santariškių
klinikos

2 666 1,0 970 2,3 809 3,1 206 25,5 7

Zarasų 852 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Iš viso: 258304 100,0 41 846 100,0 26 381 100,0 39 799 150,8 6,9

Pagal apskritis didžiausia traumas patyrusių asmenų gydymo dalis teko Kauno medicinos

paslaugų įstaigoms – 71 710 asmenų, antroje vietoje – Vilniaus, o Klaipėdos apskrityje jau net

dvigubai mažiau negu Vilniaus, o mažiausiai besikreipusių su traumomis buvo Telšių apskrityje. 8

lentelėje pateikiami detalūs duomenys.

8 lentelė: Apskričių ligoninėse aptarnauti traumas patyrę pacientai, 2013 m.

Apskritis Atvykę į priėmimo
skyrių traumas
patyrę asmenys

Gydyti stacionare
traumas patyrę
asmenys

Atliktos operacijos
traumas patyrusiems
asmenims

Operacijos traumas
patyrusiems

asmenims, kurias
atliekantbuvo

taikyta bendrinė
nejautra

Gydytų
stačio-
nare
trau-mas
patyru-
sių
pacien-
tų vidu-
tinė
gulėji-
mo
trukmė,
dienos

Skai-
čius, vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Alytaus apskr. 12 832 5,0 1 692 4,0 2 473 9,4 800 2,0 24
Kauno apskr. 71 710 27,8 10 711 25,6 10 186 38,6 32 205 80,9 33
Klaipėdos apskr. 34 454 13,3 3 095 7,4 1 809 6,9 1 174 2,9 32
Marijampolės
apskr. 11 679 4,5 1 082 2,6 674 2,6 507 1,3 15

Panevėžio apskr. 26 524 10,3 3 921 9,4 2 915 11,0 2 009 5,0 37
Šiaulių apskr. 19 838 7,7 5 515 13,2 3 126 11,8 172 0,4 21
Tauragės apskr. 8 126 3,1 957 2,3 782 3,0 712 1,8 25
Telšių apskr. 1 706 0,7 1 082 2,6 563 2,1 563 1,4 16
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Utenos apskr. 7 553 2,9 1 788 4,3 1 655 6,3 340 0,9 22
Vilniaus apskr. 63 882 24,7 12 003 28,7 2 198 8,3 1 317 3,3 55
Iš viso 258 304 100,0 41 846 100,0 26 381 100,0 39 799 100,0 281

Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad iš visų asmenų, patyrusių traumas, kurie kreipėsi į

gydymo įstaigas, vidutiniškai 79,5 proc. po apžiūros buvo išsiųsti gydytis namo. Tačiau ir čia

svyravimo ribos yra nemažos: nuo 14,7 iki 96,10 proc. Šie skaičiai atspindi ne tik skirtingą traumų

pobūdį, bet ir ligoninių politiką, taip pat atsargumo laipsnį, kurį prisiima kiekviena gydymo

įstaiga. Mažiausiai ligonių išsiųsta gydytis namo Kalvarijoje (14,7 proc.), Radviliškyje

(40,6 proc.), Vilniaus klinikinėje ligoninėje (50,0 proc.), Kauno klinikose (53,4 proc.), o

daugiausia išsiunčiama Klaipėdos vaikų (96,1 proc.), Vilkaviškio (95,0 proc.), Trakų (95,0 proc.),

Naujosios Akmenės (94,7 proc.) ir Jurbarko (92,5 proc.). Natūralu, kad didžiosiose respublikinėse

ligoninėse, kur atvežami sunkiausios būklės ligoniai išleidimo gydytis ambulatoriškai procentas

nėra aukštas. Taip pat natūralu, kad vaikų gydymo išleidimo gydytis ambulatoriškai procentas yra

aukštesnis, nes jie, tikėtina, patiria daugiau, bet lengvesnių traumų.

Kadangi traumos būna labai įvairios, o paciento būklė gali keistis netikėta linkme, tam tikrą dalį

pacientų ne visada pavyksta tiesiai nuvežti į tokią gydymo įstaigą, kuri galėtų suteikti jiems

maksimalią pagalbą. Be to, kai kurių pacientų būklę yra būtina pirmiausia stabilizuoti, kad būtų

galima juos transportuoti toliau. Tam tikra dalis vertinimo, ar pacientą iš karto reikia vežti į

aukštesnio lygio traumos centrą, tenka gydytojui. Tačiau ir čia greičiausiai yra dalis politikos ir

nusistovėjusios praktikos, kaip tai daroma, ar prioritetas vežti iš karto ten, kur reikia, ar pirma

stabilizuoti būklę ir paskui pervežti į aukštesnio lygio įstaigą. Tą politiką duomenys iš dalies ir

atspindi.

Jeigu Kalvarijos ligoninės pateikti duomenys nėra klaidingi, tai būtent ši ligoninė daugiausia per

pirmas 24 valandas po kreipimosi į ligoninę pervežė pacientų, patyrusių traumas – net 85,3 proc.

visų besikreipusiųjų. Kitų gydymo įstaigų ši dalis pacientų yra žymiai mažesnė, o tarp daugiausia

pervežusių pacientų per 24 val. po kreipimosi į ligoninę yra Kaišiadorių (19,0 proc.), Šilalės

(14,7 proc.), Gargždų (14,2 proc.), Prienų (14,0 proc.), Zarasų (12,2 proc.), Pakruojo (12,0 proc.)

ligoninės. Kalbant apie ligonines, iš kur pervežta mažiausiai ligonių, tai, be abejo, reikia atmesti

ligonines – aukščiausius traumų kompetencijos centrus, į kuriuos paprastai yra vežami

sudėtingiausio gydymo reikalaujantys pacientai. Iš šių ligoninių tiesiog nėra prasmės ir logikos

kur nors kitur pervežti, nes šie centrai turi visą reikalingą gydymo bazę ir kompetencijas. Tačiau,

kai kalbama apie rajonus arba mažesnių miestų ligonines, žemais pervežimo rodikliais išsiskiria
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Lazdijų (0 proc.), Jurbarko (0,2 proc.), Šilutės (0,6proc.), Druskininkų (0,5proc.), Biržų (0,5

proc.), Pasvalio (0,5 proc.), Utenos (0,9proc.) ir Tauragės (1,0 proc.) ligoninės.

Jeigu per 24 valandas pervežtų pacientų į aukštesnę gydymo įstaigą rodiklis negali būti laikomas

kokybės rodikliu, tai antrą ir trečią parą pervežti pacientai jau yra tam tikras paciento pradinės

būklės tikslaus įvertinimo kokybės rodiklis. Tiesa, galbūt galima mažiau kreipti dėmesio į

Klaipėdos ir Šiaulių duomenis, kur pacientai pervežami tame pačiame mieste, nedideliais

atstumais. Didžiausia dalis pacientų, pervežtų antrą arba trečią dieną, buvo iš Pakruojo (12 proc.

visų pacientų), Respublikinė Klaipėdos (9,7 proc.), Prienų (3,8 proc.), Šiaulių (3,0 proc.),

Vilkaviškio (2,2 proc.), Švenčionių (1,3 proc.) ir Utenos (1,2 proc.) ligoninių.

Dar vienas orientacinis kokybės rodiklis yra ligoninėje mirę pacientai. Mirtys taip pat priklauso

nuo paciento bendros sveikatos būklės, nuo traumos pobūdžio ir sunkumo bei nuo kitų aplinkybių.

Nors tam tikra dalis atsakomybės tenka greitosios medicinos pagalbos komandai, tačiau dalis jos

yra taip pat ligoninės personalo ir paslaugų kompetencija. Čia analizuojant visų pirma reikėtų

paminėti ne tas gydymo įstaigas, kurios deklaravo didžiausią mirčių skaičių, o tas ligonines,

kurios duomenų nepateikė. Kadangi visi kiti duomenys užfiksuoti tvarkingai, labai sunku patikėti,

kad ligoninė neturi duomenų apie gana esminį ir svarbų rodiklį – kiek pacientų mirė. Taigi tenka

pažymėti, kad duomenų apie traumas patyrusių pacientų mirtis neatskleidė Jonavos, Plungės,

Šakių ligoninės ir VUL Santariškių klinikos. Ir jų rizikingumas, tikėtina, turi būti analizuojamas

kartu su tomis, kuriose mirčių rodikliai aukšti. Didesni mirčių skaičiai užfiksuoti Kelmės (9

pacientai, 0,6 proc. pacientų), Visagino (11 pacientų, 0,6 proc.,) Šiaulių (52 pacientai, 13,1 proc.),

Telšių (7 pacientai, 0,4 proc.), Kauno klinikų(120 pacientų, 0,4 proc.). 0,3 proc. visų pacientų

mirė šiose gydymo įstaigose: Alytaus (27 pacientai), Anykščių (6 pacientai), Biržų (7 pacientai),

Marijampolės (19 pacientų), Pasvalio (6 pacientai), Radviliškio (9 pacientai) ir Varėnos (4

pacientai). Vidutinis mirusių pacientų skaičius Lietuvoje siekia 0,15 proc. visų traumas patyrusių

pacientų.

9 lentelė: Asmenys, patyrę traumas, išsiųsti gydytis ambulatoriškai, pervežti į aukštesnio lygio ligoninę ir mirę, 2013 m.

Ligoninė Atvyku
sių į
priėmi
mo
skyrių
trauma
s
patyrus
ių
asmenų

Iš jų: asmenys, kurie
po apžiūros priėmimo
skyriuje išsiųsti
gydytis
ambulatoriškai

Iš jų: asmenys, kurie
po apžiūros priėmimo
skyriuje arba per 24
val. po atvykimo į
ligoninę buvo pervežti
į aukštesnio lygio
ligoninę

Iš jų: asmenys, kurie
buvo pervežti į
aukštesnio lygio
ligoninę antrą arba
trečią parą po
atvykimo į gydymo
įstaigą

Iš jų: asmenys, kurie
mirė ligoninėje

Skaičiu
s, vnt.

Šali
es
dali

Ligon
inės
pacie

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligon
inės
pacie

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligon
inės
pacie

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligon
inės
pacie
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skaičiu
s

s,
proc
.

ntų
dalis,
proc.

ntų
dalis,
proc.

ntų
dalis,
proc.

ntų
dalis,
proc.

Alytaus 8172 5861 2,9 71,7 123 2,8 1,5 35 1,7 0,4 27 6,8 0,3
Anykščių 1730 1350 0,7 78,0 27 0,6 1,6 0 0,0 0,0 6 1,5 0,3
Biržų 2136 1423 0,7 66,6 22 0,5 1,0 19 0,9 0,9 7 1,8 0,3
Druskininkų 2004 1786 0,9 89,1 21 0,5 1,0 0 0,0 0,0 3 0,8 0,1
Elektrėnų 2300 2017 1,0 87,7 119 2,7 5,2 n. d. 0,0 n. d. 0 0,0 0,0
Gargždų 1212 1040 0,5 85,8 172 3,9 14,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Ignalinos 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Jonavos n. d. n. d. 0,0 n. d. n. d. 0,0 0,0 9 0,4 n. d. 2 0,5 n. d.
Joniškio 1929 1699 0,8 88,1 30 0,7 1,6 11 0,5 0,6 3 0,8 0,2
Jurbarko 3221 2980 1,5 92,5 10 0,2 0,3 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Kaišiadorių 1908 1545 0,8 81,0 363 8,2 19,0 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Kalvarijos 218 32 0,0 14,7 186 4,2 85,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Kauno
klinikinė

29500 27227 13,3 92,3 3 0,1 0,0 1 0,0 0,0 17 4,3 0,1

Kėdainių 3465 2719 1,3 78,5 161 3,6 4,6 18 0,9 0,5 5 1,3 0,1
Kelmės 1503 1131 0,6 75,2 99 2,2 6,6 3 0,1 0,2 9 2,3 0,6
Klaipėdos
jūrininkų

92 85 0,0 92,4 7 0,2 7,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Klaipėdos
vaikų

14053 13500 6,6 96,1 7 0,2 0,0 5 0,2 0,0 0 0,0 0,0

Kretingos 3254 2743 1,3 84,3 n. d. 0,0 n. d. 16 0,8 0,5 5 1,3 0,2
Lazdijų 1465 1161 0,6 79,2 0 0,0 0,0 1 0,0 0,1 0 0,0 0,0
Marijampol
ės

7009 5769 2,8 82,3 179 4,0 2,6 41 2,0 0,6 19 4,8 0,3

Naujosios
Akmenės

750 710 0,3 94,7 40 0,9 5,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Pakruojo 1036 912 0,4 88,0 124 2,8 12,0 124 5,9 12,0 n. d. 0,0 0,0
Panevėžio 19536 16959 8,3 86,8 99 2,2 0,5 8 0,4 0,0 43 10,8 0,2
Pasvalio 1764 1501 0,7 85,1 20 0,5 1,1 5 0,2 0,3 6 1,5 0,3
Plungės n. d. n. d. 0,0 n. d. n. d. 0,0 n. d. n. d. 0,0 n. d. 3 0,8 n. d.
Prienų 1577 1297 0,6 82,2 220 5,0 14,0 60 2,9 3,8 0 0,0 0,0
Radviliškio 2707 1098 0,5 40,6 75 1,7 2,8 4 0,2 0,1 9 2,3 0,3
Raseinių 2542 2154 1,1 84,7 104 2,4 4,1 4 0,2 0,2 2 0,5 0,1
Respublikin
ė Kauno

1421 900 0,4 63,3 136 3,1 9,6 n. d. 0,0 n. d. 0 0,0 0,0

Respublikin
ė Klaipėdos

12707 11478 5,6 90,3 15 0,3 0,1 1229 58,9 9,7 18 4,5 0,1

Rokiškio 3088 2518 1,2 81,5 176 4,0 5,7 19 0,9 0,6 0 0,0 0,0
RVUL 32850 25082 12,2 76,4 2 0,0 0,0 4 0,2 0,0 7 1,8 0,0
Šakių 3646 3265 1,6 89,6 77 1,7 2,1 n. d. 0,0 n. d. n. d. 0,0 n. d.
Šalčininkų 1205 926 0,5 76,8 78 1,8 6,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Šiaulių 11913 8500 4,1 71,4 863 19,5 7,2 357 17,1 3,0 52 13,1 0,4
Šilalės 1264 1075 0,5 85,0 186 4,2 14,7 3 0,1 0,2 0 0,0 0,0
Šilutės 3136 2628 1,3 83,8 28 0,6 0,9 20 1,0 0,6 5 1,3 0,2
Širvintų 977 533 0,3 54,6 85 1,9 8,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Švenčionių 1224 986 0,5 80,6 50 1,1 4,1 16 0,8 1,3 2 0,5 0,2
Tauragės 3641 2921 1,4 80,2 46 1,0 1,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Telšių 1706 1534 0,7 89,9 38 0,9 2,2 0 0,0 0,0 7 1,8 0,4
Trakų 3407 3235 1,6 95,0 97 2,2 2,8 2 0,1 0,1 0 0,0 0,0
Ukmergės 3360 2746 1,3 81,7 120 2,7 3,6 6 0,3 0,2 3 0,8 0,1
Utenos 3268 2433 1,2 74,4 40 0,9 1,2 40 1,9 1,2 0 n. d. 0,0
Varėnos 1188 1056 0,5 88,9 41 0,9 3,5 2 0,1 0,2 4 1,0 0,3
Vilkaviškio 806 766 0,4 95,0 21 0,5 2,6 18 0,9 2,2 1 0,3 0,1
Vilniaus
klinikinė

2 1 0,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Visagino 1703 n. d. 0,0 0,0 7 0,2 0,4 6 0,3 0,4 11 2,8 0,6
VKL
Antakalnio
fil.

0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
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VUL
Santarišk-ių
klinikos

2666 2135 1,0 80,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 n. d. 0,0 n. d.

Zarasų 852 748 0,4 87,8 104 2,4 12,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
LSMUL
Kauno
klinikos

31297 16715 8,2 53,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 120 30,2 0,4

Vaikų
ligoninė,
VUL SKF

15891 13990 6,8 88,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,5 0,0

Iš viso 258 304 204 870 100 3815,5 4 421 100,0 281,4 2 086 100,0 39,9 398 100,0 0,15

10 lentelėje pateikta statistika pagal apskritis, tačiau kadangi pacientai pervežami iš vienos

apskrities į kitos apskrities aukštesnio lygio ligoninę, tai reikia turėti galvoje, jog tai ne visiškai

atspindi statistiką, kur tos traumos yra patirtos.

10 lentelė: Asmenys, patyrę traumas, išsiųsti gydytis ambulatoriškai, pervežti į aukštesnio lygio ligoninę ir mirę apskrityse,
2013 m.

Ligoninė Atvykusi
ų į
priėmim
o skyrių
traumas
patyrusi
ų
asmenų
skaičius

Iš jų: asmenys, kurie po
apžiūros priėmimo skyriuje
išsiųsti gydytis
ambulatoriškai

Iš jų: asmenys, kurie po
apžiūros priėmimo
skyriuje arba per 24 val.
po atvykimo į ligoninę
buvo pervežti į
aukštesnio lygio ligoninę

Iš jų: asmenys, kurie
buvo pervežti į
aukštesnio lygio ligoninę
antrą arba trečią parą
po atvykimo į gydymo
įstaigą

Iš jų: asmenys, kurie
mirė ligoninėje

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoni
nės
pacien
tų
dalis,
proc.

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoni
nės
pacien
tų
dalis,
proc.

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoni
nės
pacien
tų
dalis,
proc.

Skaiči
us,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoni
nės
pacien
tų
dalis,
proc.

Alytaus
apskr.

12832 9864 4,8 76,9 185 4 1,4 38 1,8 0,3 34 8,5 0,3

Kauno
apskr.

71710 52557 25,7 73,3 987 22 1,4 92 4,4 0,1 146 36,7 0,2

Klaipėdos
apskr.

34454 31474 15,4 91,4 229 5 0,7 1270 60,9 3,7 28 7,0 0,1

Marijampol
ės apskr.

11679 9832 4,8 84,2 463 10 4,0 59 2,8 0,5 20 5,0 0,2

Panevėžio
apskr.

26524 22401 10,9 84,5 317 7 1,2 51 2,4 0,2 56 14,1 0,2

Šiaulių
apskr.

19838 14050 6,9 70,8 1231 28 6,2 499 23,9 2,5 73 18,3 0,4

Tauragės
apskr.

8126 6976 3,4 85,8 242 5 3,0 3 0,1 0,0 0 0,0 0,0

Telšių
apskr.

1706 1534 0,7 89,9 38 1 2,2 0 0,0 0,0 10 2,5 0,6

Utenos
apskr.

7553 4531 2,2 60,0 178 4 2,4 46 2,2 0,6 17 4,3 0,2

Vilniaus
apskr.

63882 51651 25,2 80,9 551 12 0,9 28 1,3 0,0 14 3,5 0,0

Iš viso 258304 204870 100 79,3 4421 100 1,7 2086 100 0,8 398 100 0,2
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12.1.2 Sunkias traumas patyrusių pacientų skaičius gydymo įstaigose

Duomenys apie sunkias traumas patyrusius asmenis yra reikšmingi, nes žinant, kurios ligoninės

turi daugiau sunkiai traumuotų pacientų, galima atitinkamai atkreipti dėmesį ir pagelbėti joms

įsigyti apsirūpinimo ištekliais ir kompetencija.

Didžiausia dalis pacientų, patyrusių sunkias traumas, kreipėsi į Respublikinę Vilniaus

universitetinę ligoninę – 441 (16,4 proc. Lietuvos dalies). Manytume, kad Kalvarijos ligoninės

duomenys, kad 243 (t. y. 9,1 proc. visos šalies) sunkias traumas patyrę pacientai kreipėsi į

Kalvarijos ligoninę, yra duomenų pateikimo klaida, bet jeigu taip nėra, tai ši ligoninė kartu su

Respublikine Klaipėdos (289 sunkios traumos, 10,8 proc.) ir Kauno klinikų (262 sunkios traumos,

9,8proc.) ligonine sudaro branduolį, kur ir buvo gydoma daugiausia sunkias traumas patyrusių

pacientų. Kitos trys mažesnę pacientų dalį turinčios ligoninės buvo Tauragės, Marijampolės ir

Alytaus. Visos paminėtos įstaigos kartu gydė 61,6proc. visų sunkias traumas patyrusių pacientų.

Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, Klaipėdos jūrininkų, Plungės, Prienų, VKL Antakalnio fil. Bei

Zarasų ligoninės sunkias traumas patyrusių asmenų negydė visai.

Daugiausia sunkias traumas patyrusių pacientų 2013 m. gydė Vilniaus universitetinė ligoninė (387

pacientus), Kauno klinikos (187 pacientus), Klaipėdos vaikų (101 pacientus), Alytaus (54

pacientus), Jurbarko (51 pacientą). Vidutinis svertinis sunkias traumas patyrusių ligonių gydymo

laikas ligoninėje yra 10,1 dienos, o aritmetinis vidurkis – 9,13 dienos. Tačiau svyravimo ribos

apie vidurkį yra ganėtinai didelės. Antai Šalčininkuose vidutinė sunkių traumų gydymo trukmė

ligoninėje siekė2,8 dienas, Anykščiuose ir Radviliškyje – 3, Jonavos – 3,2, Kelmės – 3,4 dienos.

Turint galvoje, kad tai sunkios traumos, atrodo, kad gydymo laikas ligoninėje yra labai trumpas.

Tačiau, iš kitos pusės, mažas pacientų skaičius ir jų konkretus traumų pobūdis galėjo lemti tokią

trumpą gydymo trukmę. Ilgiausias vidutinis sunkių traumų gydymo ligoninėje laikas 2013 m.

buvo Panevėžio ligoninėje – 25,75 dienos. Kiti aukščiausi rodikliai buvo Druskininkuose – 15,8

dienos, Kauno klinikose – 15,45, Plungėje ir Visagine – po 15 dienų.

Ne visos net sunkios traumos būna gydomos toje ligoninėje, į kurią atvežamas pacientas. Dalis

pervežama į aukštesnio lygio ligonines, o daliai rekomenduojama gydytis ambulatoriškai. Bendrai

paėmus, ambulatoriškai buvo gydoma nemaža sunkias traumas patyrusių pacientų dalis – net
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46,2 proc. Sunkių traumų 2013 m. negydė Naujosios Akmenės, Širvintų, Vilniaus klinikinė,

Lazdijų, Kalvarijos, Pakruojo ligoninės. Keletas mažiausią dalį nuo visų atvykusių į priėmimą su

sunkiomis traumomis gydžiusių įstaigų yra Šilutės (5,4 proc. nuo visų atvykusių į priėmimą toje

ligoninėje), Šalčininkų (8,6 proc.), Tauragės (8,8 proc.), Respublikinė Klaipėdos (11,8 proc.),

Šilalės (14,3 proc.). Didžiausią dalį, t. y. visus sunkias traumas patyrusius žmones stacionare gydė

Trakų, Klaipėdos vaikų, Švenčionių, Varėnos, Pasvalio, Utenos, Kretingos, Raseinių, Biržų ir

Gargždų ligoninės.

11 lentelė: Aptarnauti sunkias traumas patyrę asmenys, 2013 m.

Ligoninė Atvykusių į priėmimo
skyrių sunkias traumas
patyrusių asmenų
skaičius

Gydytų stacionare
sunkias traumas
patyrusių asmenų
skaičius

Atliktų operacijų
pacientams,
patyrusiems sunkias
traumas, skaičius

Gydytų
stacionare
sunkias
traumas
patyrusių
pacientų
vidutinė
gulėjimo
trukmė,
dienos

Skaičius,
vnt.

Dalis, proc. Skaičius,
vnt.

Dalis, proc. Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Alytaus 172 6,4 54 4,4 28 4,4 14,00
Anykščių 12 0,4 7 0,6 2 0,3 3,00
Biržų 14 0,5 14 1,2 11 1,7 10,00
Druskininkų 24 0,9 4 0,3 18 2,9 15,80
Elektrėnų 71 2,6 27 2,2 27 4,3 11,90
Gargždų 2 0,1 2 0,2 0 0,0 10,00
Ignalinos n. d. 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
Jonavos n. d. 0,0 17 1,4 6 1,0 3,20
Joniškio 4 0,1 1 0,1 1 0,2 6,00
Jurbarko 88 3,3 51 4,2 33 5,2 7,70
Kaišiadorių n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d.
Kalvarijos 243 9,1 0 0,0 n. d. 0,0 n. d.
Kauno klinikinė 40 1,5 12 1,0 12 1,9 14,00
Kėdainių 32 1,2 18 1,5 9 1,4 13,40
Kelmės 31 1,2 5 0,4 5 0,8 3,40
Klaipėdos jūrininkų n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d. 0,0 n. d.
Klaipėdos vaikų 101 3,8 101 8,3 22 3,5 6,10
Kretingos 9 0,3 9 0,7 3 0,5 9,00
Lazdijų 1 0,0 0,0 0,0 1,00
LSMUL Kauno klinikos 262 9,8 187 15,4 278 44,1 15,45
Marijampolės 128 4,8 36 3,0 16 2,5 14,39
NaujosiosAkmenės 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0,00
Pakruojo 1 0,0 0,0 0,0
Panevėžio 94 3,5 15 1,2 8 1,3 25,75
Pasvalio 3 0,1 3 0,2 2 0,3 7,00
Plungės 0,0 18 1,5 0,0 15,00
Prienų 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
Radviliškio 19 0,7 3 0,2 1 0,2 3,00
Raseinių 10 0,4 10 0,8 1 0,2 9,70
Respublikinė Kauno 6 0,2 2 0,2 0 0,0 1,00
Respublikinė Klaipėdos 289 10,8 34 2,8 27 4,3 10,00
Rokiškio 31 1,2 18 1,5 18 2,9 8,70
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RVUL 441 16,4 387 31,8 0,0 11,00
Šakių n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Šalčininkų 35 1,3 3 0,2 2 0,3 2,80
Šiaulių 65 2,4 11 0,9 10 1,6 5,50
Šilalės 7 0,3 1 0,1 0 0,0 9,00
Šilutės 56 2,1 3 0,2 3 0,5 11,00
Širvintų 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
Švenčionių 16 0,6 16 1,3 3 0,5 6,30
Tauragės 114 4,3 10 0,8 10 1,6 10,90
Telšių 102 3,8 46 3,8 36 5,7 6,40
Trakų 5 0,2 5 0,4 5 0,8 5,00
Ukmergės 12 0,4 8 0,7 8 1,3 9,00
Utenos 27 1,0 27 2,2 0 0,0 8,00
Vaikų ligoninė, VUL
SKF

69 2,6 24 2,0 10 1,6 7,33

Varėnos 3 0,1 3 0,2 2 0,3 6,70
Vilkaviškio 18 0,7 13 1,1 4 0,6 10,60
Vilniaus klinikinė 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
Visagino 6 0,2 3 0,2 0,0 15,00
VKL Antakalnio fil. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
VUL Santariškių klinikos 13 0,5 9 0,7 9 1,4 11,11
Zarasų 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00
Iš viso 2 681 100,0 1 217 100,0 630 100,0 9,13

12 lentelėje pateikiami susisteminti duomenys pagal šalies apskritis.

12 lentelė: Aptarnauti sunkias traumas patyrę asmenys apskrityse, 2013 m.

Ligoninė Atvykusių į priėmimo
skyrių sunkias traumas
patyrusių asmenų skaičius

Gydytų stacionare sunkias
traumas patyrusių
asmenų skaičius

Atliktų operacijų
pacientams,
patyrusiems sunkias
traumas, skaičius

Skaičius,
vnt.

Dalis, proc. Skaičius,
vnt.

Dalis, proc. Skaičius,
vnt.

Dalis,
proc.

Alytaus apskr. 200 7,5 61 5,0 48 7,6
Kauno apskr. 350 13,1 246 20,2 306 48,6
Klaipėdos apskr. 457 17,0 149 12,2 55 8,7
Marijampolės apskr. 389 14,5 49 4,0 20 3,2
Panevėžio apskr. 142 5,3 50 4,1 39 6,2
Šiaulių apskr. 123 4,6 20 1,6 17 2,7
Tauragės apskr. 209 7,8 62 5,1 43 6,8
Telšių apskr. 102 3,8 64 5,3 36 5,7
Utenos apskr. 45 1,7 37 3,0 2 0,3
Vilniaus apskr. 664 24,8 479 39,4 64 10,2
Iš viso 2 681 100,0 1 217 100,0 630 100,0

12.1.3 Asmenys, mirę dėl traumų ir pervežti į aukštesnio lygio ligonines

Daugiau nei 80 proc. visų pacientų, patyrusių sunkias traumas, per 24 valandas po kreipimosi į
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pirminio pristatymo į ligoninę buvo pervežta į aukštesnio lygio ir kompetencijos ligonines.

Kalvarijos, Šilalės, Naujosios Akmenės, Vilniaus klinikinė, Širvintų, Pakruojo, Lazdijų ligoninės

pervežė visus pas juos besikreipusius su sunkiomis traumomis pacientus. Tiesa, kai kurios teturėjo

po vieną tokį pacientą, todėl 100 proc. tiesiog reiškia, kad jį ir pervežė. Šalčininkų ligoninė

pervežė 91,43 proc., Respublikinė Klaipėdos – 88,24 proc., Panevėžio – 84,04 proc., Kelmės –

83,87 proc. Antrą arba trečią parą į aukštesnio lygio gydymo įstaigas pervežta 4,9 proc. sunkias

traumas patyrusių asmenų. Kaip minėjome, kad antrą ir trečią parą pervežti ligoniai yra tam tikras

gydymo įstaigos rodiklis, tą patį galima pasakyti ir apie sunkias traumas. Tiek, kad čia skaičiai

daug mažesni ir procentai nėra tokie informatyvūs, nes atsiranda kitų veiksnių įtaka ir nebegalima

kalbėti apie reprezentatyvias imtis ir patikimą statistiką. Procentiškai daugiausia pacientų,

pervežtų antrą ir trečią dieną po pristatymo į ligoninę, buvo Visagino (3 pacientai, 50 proc.),

Šilutės (20 pacientų, 35,7 proc.), Pasvalio (1 pacientas, 33,3 proc.), Kėdainių (8 pacientai, 25

proc.), Alytaus (29 pacientai, 16,9 proc.) ligoninėse. Tyrimo metu pavyko surinkti asmenų,

patyrusių sunkias traumas, mirčių įverčius. Tačiau pagal jas negali būti daromos apibendrinančios

ir statistiškai patikimos išvados dėl mažų reikšmių verčių. Paminėsime tik įstaigas, kur mirčių nuo

sunkių traumų didžiausi procentai, lyginant su visų pacientų skaičiumi. Raseiniuose mirė 2

žmonės (20 proc.), Kėdainiuose – 5 (15,6 proc.), Šilutėje –5 (8,9 proc.), Ukmergėje – 1

(8,3 proc.). Be to, kai patirtos traumos pobūdis yra sunkus, tai ir mirties tikimybė yra žymiai

didesnė, todėl tikėtina, kad šie skaičiai negali būti patikimais konkrečių gydymo įstaigų paslaugų

kokybės vertinimo rodikliais.
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13 lentelė: Asmenys, pervežti į aukštesnio lygio ligonines ir mirę, 2013 m.

Ligoninė Atvykusi
ų į
priėmimo
skyrių
sunkias
traumas
patyrusių
asmenų
skaičius

Iš jų: asmenų, kurie po
apžiūros priėmimo
skyriuje arba per 24 val.
po atvykimo į ligoninę
buvo pervežti į aukštesnio
lygio ligoninę, skaičius

Iš jų: asmenų, kurie buvo
pervežti į aukštesnio lygio
ligoninę antrą arba trečią
parą po atvykimo į gydymo
įstaigą, skaičius

Iš jų: asmenų, kurie mirė
ligoninėje, skaičius

Skaič
ius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Alytaus 172 4 0,4 2,3 29 7,7 16,9 9 18,8 5,2
Anykščių 12 5 0,5 41,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Biržų 14 1 0,1 775,1 2 0,5 14,3 0 0,0 0,0
Druskininkų 24 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,1 4,2
Elektrėnų 71 4 0,4 5,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Gargždų 2 1 0,1 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Jonavos n. d. n. d. 0,0 n. d. 1 0,3 n. d. 7 14,6 n. d.
Joniškio 4 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Jurbarko 88 49 5,1 55,7 4 1,1 4,5 1 2,1 1,1
Kalvarijos 243 243 25,5 100,0 243 64,8 100,0 0 0,0 0,0
Kauno
klinikinė

40 12 1,3 30,0 3 0,8 7,5 0 0,0 0,0

Kėdainių 32 4 0,4 12,5 8 2,1 25,0 5 10,4 15,6
Kelmės 31 26 2,7 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Klaipėdos
vaikų

101 6 0,6 5,9 3 0,8 3,0 0 0,0 0,0

Kretingos 9 2 0,2 22,2 1 0,3 11,1 n. d. 0,0 0,0
Lazdijų 1 1 0,1 100,0 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
LSMUL
Kauno
klinikos

262 87 9,1 33,2 0 0,0 0,0 6 12,5 2,3

Marijampolės 128 8 0,8 6,3 14 3,7 10,9 1 2,1 0,8
NaujosiosAk
menės

3 3 0,3 100,0 0 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0

Pakruojo 1 1 0,1 100,0 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Panevėžio 94 79 8,3 84,0 n. d. 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Pasvalio 3 0,0 0,0 1 0,3 33,3 n. d. 0,0 0,0
Plungės n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,0 n. d. 1 2,1 n. d.
Radviliškio 19 3 0,3 15,8 0 0,0 0,0 1 2,1 5,3
Raseinių 10 2 0,2 20,0 n. d. 0,0 0,0 2 4,2 20,0
Respublikinė
Kauno

6 2 0,2 33,3 n. d. 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Respublikinė
Klaipėdos

289 255 26,8 88,2 33 8,8 11,4 1 2,1 0,3

Rokiškio 31 11 1,2 35,5 2 0,5 6,5 0,0 0,0
RVUL 441 2 0,2 0,5 0 0,0 0,0 1 2,1 0,2
Šalčininkų 35 32 3,4 91,4 4 1,1 11,4 2 4,2 5,7
Šiaulių 65 1 0,1 1,5 1 0,3 1,5 1 2,1 1,5
Šilalės 7 7 0,7 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Šilutės 56 28 2,9 50,0 20 5,3 35,7 5 10,4 8,9
Širvintų 1 1 0,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
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Švenčionių 16 6 0,6 37,5 2 0,5 12,5 0 0,0 0,0
Tauragės 114 46 4,8 40,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Telšių 102 2 0,2 2,0 0 0,0 0,0 2 4,2 2,0
Trakų 5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Ukmergės 12 1 0,1 8,3 1 0,3 8,3 1 2,1 8,3
Utenos 27 11 1,2 40,7 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Vaikų
ligoninė, VUL
SKF

69 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Varėnos 3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 n. d. 0,0 0,0
Vilkaviškio 18 5 0,5 27,8 0 0,0 0,0 1 2,1 5,6
Vilniaus
klinikinė

1 1 0,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Visagino 6 0,0 0,0 3 0,8 50,0 0 0,0 0,0
VKL
Antakalnio fil.

0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

VUL
Santariškių
klinikos

13 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Zarasų 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Iš viso 2 681 952 100,0 35,5 375 100,0 14,0 48 100,0 1,8

14 lentelėje pateikiami duomenys pagal apskritis. Vilniaus apskrities skaičiai didžiausi, tačiau tai

natūralu, nes čia vežami pacientai beveik iš visos Lietuvos, be to, apskritis turi ir daugiausia

gyventojų. Įdomu yra tai, kad antroje vietoje pagal sunkias traumas yra Klaipėdos, o trečioje

Marijampolės apskritys.

14 lentelė: Asmenys, pervežti į aukštesnio lygio ligonines ir mirę apskrityse, 2013 m.

Ligoninė Atvyk
usių į
priėmi
mo
skyrių
sunkia
s
traum
as
patyru
sių
asmen
ų
skaičiu
s

Iš jų: asmenų, kurie po
apžiūros priėmimo skyriuje
arba per 24 val. po atvykimo
į ligoninę buvo pervežti į
aukštesnio lygio ligoninę,
skaičius

Iš jų: asmenų, kurie buvo
pervežti į aukštesnio lygio
ligoninę antrą arba trečią
parą po atvykimo į gydymo
įstaigą, skaičius

Iš jų: asmenų, kurie mirė
ligoninėje, skaičius

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Skaičius,
vnt.

Šalies
dalis,
proc.

Ligoninė
s
pacientų
dalis,
proc.

Alytaus apskr. 200 5 0,5 102,3 29 7,7 14,5 10 20,8 5,0
Kauno apskr. 350 107 11,2 129,0 12 3,2 3,4 20 41,7 5,7
Klaipėdos
apskr. 457 292 30,7 216,4 57 15,2 12,5 6 12,5 1,3
Marijampolės
apskr. 389 256 26,9 134,0 257 68,5 66,1 2 4,2 0,5
Panevėžio
apskr. 142 91 9,6 126,7 5 1,3 3,5 0 0,0 0,0
Šiaulių apskr. 123 34 3,6 301,2 1 0,3 0,8 2 4,2 1,6
Tauragės
apskr. 209 102 10,7 196,0 4 1,1 1,9 1 2,1 0,5
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Telšių apskr. 102 2 0,2 2,0 0 0,0 0,0 3 6,3 2,9
Utenos apskr. 45 16 1,7 82,4 3 0,8 6,7 0 0,0 0,0
Vilniaus apskr. 664 47 4,9 343,3 7 1,9 1,1 4 8,3 0,6
Iš viso 2 681 952 100,0 35,5 375 100,0 14,0 48 100,0 1,8

12.1.4 Su traumomis susiję ligoninių skyriai ir jų pajėgumai

Šioje dalyje panagrinėsime Lietuvos ligoninių traumos požiūriu esminius skyrius: chirurgijos,

ortopedijos ir traumatologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, priėmimo ir skubios

pagalbos, operacines.

12.1.4.1 Chirurgijos skyriai Lietuvoje ir gydytų pacientų dalis jose

Bendri chirurgijos ištekliai aktualūs masinių nelaimių metu, todėl svarbu apžvelgti visas Lietuvos

ligonines, net ir tas, kurios traumas patyrusių asmenų negydo. Didžiausią chirurgijos skyrių visoje

Lietuvoje turi LSMUL Kauno klinikos. Jų ištekliai yra net 21,1 proc. visos Lietuvos chirurgijos

skyrių lovų. Ir tai yra beveik dvigubai daugiau negu artimiausia pagal lovų kiekį Santariškių

klinikų ligoninė, kuriai tenka 11,6 proc. Chirurgijos skyriaus lovų. Gana didelius chirurgijos

skyrius turi ir Vilniaus klinikinė (traumų negydo), RVUL (7 proc.), Šiaulių (6,4 proc.), Panevėžio

(6 proc.), Respublikinė Klaipėdos (4,6 proc.), Klaipėdos jūrininkų (2,8 proc., traumų negydo),

Respublikinė Kauno (2,6 proc.). Visos šios ligoninės kartu paėmus turi 74 proc. šalies chirurgijos

lovų. Atitinkamomis lovų proporcijomis pasiskirstę ir pacientai. Jų daugiausia 2013 m. gydėsi

Kauno klinikose (38 844), Santariškių klinikose (19 450) ir kitose minėtose ligoninėse.

Traumas gydžiusių chirurgijos skyrių didžiausios apimtys buvo Kauno klinikose. Čia gydyta net

43,1 proc. visų traumas patyrusių asmenų. Ir tai yra beveik 4 kartus daugiau negu Šiauliuose

(11,8 proc.), antroje pagal gydytų asmenų skaičių ligoninėje. Tad galima teigti, kad traumas

patyrusiems asmenims, kuriems reikalingos chirurgijos paslaugos, svarbiausia Lietuvoje yra

Kauno klinikų ligoninė.

15 lentelė: Chirurgijos skyriai Lietuvos ligoninėse ir gydytųpacientų dalis, 2013 m.

Ligoninė Chirurgijos profilio skyriai
Lovų

skaičiu
s, vnt.

Lovų
dalis

Lietuvo
je,

proc.

Bendra
s

gydytų
ligonių
skaičiu
s, vnt.

Gydytų
ligonių
skaičia
us dalis
Lietuvo

je,
proc.

Pacient
ai lovai

per
metus

Gydytų
traumas
patyrus

ių
asmenų
skaičiu

s

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų

dalis
Lietuvoje

, proc.

Gydytų
traumas
patyrus

ių
asmenų

dalis
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LSMUL
Kauno
klinikos 648 21,8 38844 23,9 59,9 5912 43,1 15,2
Šiaulių 196 6,6 11245 6,9 57,4 1617 11,8 14,4
Panevėžio 185 6,2 13214 8,1 71,4 1031 7,5 7,8
RVUL 216 7,3 10505 6,5 48,6 811 5,9 7,7
Visagino 38 1,3 2102 1,3 55,3 651 4,7 31,0
Kauno
klinikinė 82 2,8 5434 3,3 66,3 647 4,7 11,9
Telšių 55 1,9 2457 1,5 44,7 594 4,3 24,2
Radviliškio 33 1,1 1496 0,9 45,3 397 2,9 26,5
Respublikinė
Kauno 79 2,7 4979 3,1 63,0 326 2,4 6,5
VUL
Santariškių
klinikos 357 12,0 19450 11,9 54,5 315 2,3 1,6
Alytaus 39 1,3 2231 1,4 57,2 267 1,9 12,0
Respublikinė
Klaipėdos 141 4,8 7780 4,8 55,2 239 1,7 3,1
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF 53 1,8 4494 2,8 84,8 127 0,9 2,8
Trakų 19 0,6 350 0,2 18,4 120 0,9 34,3
Utenos 50 1,7 2820 1,7 56,4 98 0,7 3,5
Šalčininkų 12 0,4 413 0,3 34,4 87 0,6 21,1
Vilkaviškio 13 0,4 863 0,5 66,4 57 0,4 6,6
Klaipėdos
vaikų 43 1,4 3320 2,0 77,2 51 0,4 1,5
Marijampolės 39 1,3 979 0,6 25,1 47 0,3 4,8
Ukmergės 22 0,7 1390 0,9 63,2 43 0,3 3,1
Šilutės 18 0,6 1053 0,6 58,5 40 0,3 3,8
Rokiškio 14 0,5 492 0,3 35,1 38 0,3 7,7
Kėdainių 18 0,6 912 0,6 50,7 37 0,3 4,1
Šilalės 10 0,3 526 0,3 52,6 32 0,2 6,1
Jurbarko 16 0,5 486 0,3 30,4 30 0,2 6,2
Raseinių 15 0,5 598 0,4 39,9 24 0,2 4,0
Plungės 24 0,8 1323 0,8 55,1 19 0,1 1,4
Lazdijų 16 0,5 402 0,2 25,1 18 0,1 4,5
Švenčionių 9 0,3 700 0,4 77,8 16 0,1 2,3
Kretingos 19 0,6 863 0,5 45,4 9 0,1 1,0
Biržų 12 0,4 514 0,3 42,8 7 0,1 1,4
Elektrėnų 14 0,5 n. d. n. d. n. d. 6 0,0 0,0
Joniškio 15 0,5 727 0,4 48,5 6 0,0 0,8
Varėnos 9 0,3 291 0,2 32,3 5 0,0 1,7
Anykščių 17 0,6 555 0,3 32,6 4 0,0 0,7
Druskininkų 36 1,2 1250 0,8 34,7 0 0,0 0,0
Gargždų 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Ignalinos 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Kaišiadorių 8 0,3 201 0,1 25,1 0 0,0 0,0
Kelmės 12 0,4 867 0,5 72,3 0 0,0 0,0
NaujosiosAk
menės 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Prienų 8 0,3 271 0,2 33,9 0 0,0 0,0
Širvintų 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Tauragės 30 1,0 9 0,0 0,3 0 0,0 0,0
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Vilniaus
klinikinė 276 9,3 14067 8,6 51,0 0 0,0 0,0
VKL
Antakalnio
fil. 35 1,2 1718 1,1 49,1 0 0,0 0,0
Zarasų 5 0,2 242 0,1 48,4 0 0,0 0,0
Jonavos 12 0,4 413 0,3 34,4 0,0 0,0
Kalvarijos n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Klaipėdos
jūrininkų 85 2,9 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Pakruojo n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Pasvalio n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Šakių 13 0,4 422 0,3 32,5 n. d. n. d. n. d.

Iš viso 2 968 100%
162 84

6 100% 44,3 13 728 100 8,4

12.1.4.2 Ortopedijos ir traumatologijos skyriai Lietuvos ligoninėse ir gydytų pacientų dalis jose

Didžiausi Lietuvos ortopedijos ir traumatologijos pajėgumai sutelkti Vilniaus universitetinėje

ligoninėje. Ji turi 16,3 proc. visų Lietuvos ortopedijos ir traumatologijos skyrių lovų, joje gydėsi

19,5 proc. visų Lietuvos pacientų, kuriems prireikė šio profilio medikų pagalbos. Antra pagal dydį

yra Kauno klinikų ligoninė, kur sutelkta 9,9 proc. lovų ir gydyta 13,8 proc. šalies pacientų. Gana

svarbios yra Kauno klinikinė ir Panevėžio ligoninės, turinčios po 6,6 proc. šalies ortopedijos ir

traumatologijos skyriaus lovų bei gydžiusių atitinkamai 6,2 ir 5,0 proc. Lietuvos pacientų. Labai

svarbios yra Šiaulių, VU vaikų ligoninė, Santariškių klinikos ir Respublikinė Klaipėdos ligoninės.

Nemažai ligoninių ortopedijos ir traumatologijos profilio skyrių neturi, pvz., Gargždų, Ignalinos,

Naujosios Akmenės, Radviliškio, Šilalės, Širvintų ir Vilniaus klinikinė ligoninės. 16 lentelėje

pateikiami duomenys apie traumas patyrusių pacientų skaičius. Statistika rodo, kad

reikšmingiausios yra Respublikinė Vilniaus, Šiaulių, Kauno klinikų, VU vaikų, Panevėžio ir

Respublikinė Klaipėdos ligoninės.

16 lentelė: Ortopedijos ir traumatologijos profilio skyriai Lietuvos ligoninėse ir gydytų pacientų dalis, 2013 m.

Ligoninė Ortopedijos ir traumatologijos profilio skyriai
Lovų

skaičius,
vnt.

Lovų
dalis

Lietuvoje,
proc.

Bendras
gydytų
ligonių

skaičius,
vnt.

Gydytų
ligonių

skaičiaus
dalis

Lietuvoje,
proc.

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų
skaičius

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų

dalis
Lietuvoje,

proc.

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų

dalis
ligoninėje,

proc.
RVUL 172 16,4% 8733 19,7% 4506 17,9% 51,6%
Šiaulių 56 5,3% 3039 6,8% 2746 10,9% 90,4%
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LSMUL Kauno
klinikos 105 10,0% 6200 14,0% 2598 10,3% 41,9%
Kauno klinikinė 70 6,7% 2776 6,2% 2036 8,1% 73,3%
Vaikų ligoninė,
VUL SKF 55 5,3% 3315 7,5% 1646 6,5% 49,7%
Panevėžio 70 6,7% 2263 5,1% 1151 4,6% 50,9%
Respublikinė
Klaipėdos 35 3,3% 1883 4,2% 947 3,8% 50,3%
Tauragės 20 1,9% n.d. 684 2,7%
Utenos 30 2,9% 875 2,0% 624 2,5% 71,3%
Biržų 17 1,6% 857 1,9% 619 2,5% 72,2%
Šilutės 18 1,7% 793 1,8% 610 2,4% 76,9%
Telšių 27 2,6% 992 2,2% 572 2,3% 57,7%
Klaipėdos vaikų 14 1,3% 916 2,1% 530 2,1% 57,9%
Alytaus 30 2,9% 1114 2,5% 503 2,0% 45,2%
Kėdainių 15 1,4% 735 1,7% 455 1,8% 61,9%
Ukmergės 15 1,4% 773 1,7% 451 1,8% 58,3%
VUL Santariškių
klinikos 50 4,8% 2058 4,6% 411 1,6% 20,0%
Plungės 15 1,4% 563 1,3% 368 1,5% 65,4%
Rokiškio 14 1,3% 387 0,9% 354 1,4% 91,5%
Kelmės 10 1,0% 347 0,8% 347 1,4% 100,0%
Marijampolės 26 2,5% 554 1,2% 282 1,1% 50,9%
Lazdijų 14 1,3% 304 0,7% 273 1,1% 89,8%
Kretingos 13 1,2% 348 0,8% 265 1,1% 76,1%
Pasvalio 24 2,3% 1056 2,4% 263 1,0% 24,9%
Jurbarko 17 1,6% 579 1,3% 244 1,0% 42,1%
Vilkaviškio 12 1,1% 334 0,8% 244 1,0% 73,1%
Švenčionių 9 0,9% 253 0,6% 225 0,9% 88,9%
Joniškio 7 0,7% 293 0,7% 219 0,9% 74,7%
Druskininkų 10 1,0% 362 0,8% 218 0,9% 60,2%
Anykščių 15 1,4% 327 0,7% 211 0,8% 64,5%
Raseinių 15 1,4% 414 0,9% 191 0,8% 46,1%
Šalčininkų 10 1,0% 201 0,5% 175 0,7% 87,1%
Elektrėnų 10 1,0% n. d. n.d. 164 0,7%
Varėnos 9 0,9% 251 0,6% 5 0,0% 2,0%
Respublikinė
Kauno 10 1,0% 259 0,6% 2 0,0% 0,8%
Jonavos 8 0,8% 275 0,6% 0,0% 0,0%
Šakių 11 1,1% 454 1,0% n. d. n.d.
Iš viso 1047 100,0% 44429 100,0% 25139 100,0%

12.1.4.3 Reanimacijos ir intensyviosios terapijos profilio skyriai Lietuvos ligoninėse ir

gydytų pacientų dalis

Didžiausius reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydymo pajėgumus turi Kauno klinikos. Ten

iš viso yra 99 lovos, arba 18,4 proc. visų Lietuvos ligoninių šios rūšies išteklių. Antroje vietoje yra

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, kuri turi 44 lovas, kurios sudaro 8,2 proc. Lietuvos

reanimacijos ir intensyviosios terapijos profilio skyrių lovų. Vilniaus klinikinė ligoninė taip pat



100

turi šiuos išteklius, nors jie ir nebuvo naudojami traumoms. Kitos keturios pagal reanimacijos ir

intensyvios terapijos skyrių pajėgumus yra Šiaulių (6,9 proc.), Panevėžio (5,6 proc.), Kauno

klinikinė (5,2 proc.) ir VU vaikų ligoninė (4,3 proc.).

17 lentelė: Reanimacijos ir intensyviosios terapijos profilio skyriai Lietuvos ligoninėse ir traumų dalis, 2013 m.

Ligoninė Reanimacijos ir intensyviosios terapijos profilio skyriai
Lovų

skaičius,
vnt.

Lovų
dalis

Lietuvoje,
proc.

Bendras
gydytų
ligonių

skaičius,
vnt.

Gydytų
ligonių

skaičiaus
dalis

Lietuvoje,
proc.

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų
skaičius

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų

dalis
Lietuvoje,

proc.

Klaipėdos jūrininkų 2 0,4% n. d. n. d. n. d. n. d.
Šakių 4 0,7% 407 0,8% n. d. n. d.
Švenčionių 4 0,7% 611 1,2% n. d. n. d.
Vilkaviškio 4 0,7% 229 0,5% n. d. n. d.
Jonavos 6 1,1% 0,0% 12531 74,1%
Kalvarijos 2 0,4% 1366 2,7% 461 2,7%
Telšių 6 1,1% 720 1,4% 433 2,6%
Kauno klinikinė 28 5,2% 4482 8,9% 383 2,3%
Rokiškio 5 0,9% 544 1,1% 338 2,0%
Kėdainių 6 1,1% 1760 3,5% 319 1,9%
Ukmergės 6 1,1% 1580 3,1% 308 1,8%
Biržų 4 0,7% 1070 2,1% 189 1,1%
Kelmės 4 0,7% 479 0,9% 181 1,1%
Vaikų ligoninė,
VUL SKF 23 4,3% 1425 2,8% 176 1,0%
Klaipėdos vaikų 6 1,1% 744 1,5% 172 1,0%
Elektrėnų 6 1,1% n. d. n.d. 153 0,9%
Alytaus 9 1,7% 387 0,8% 120 0,7%
Pasvalio 3 0,6% 1120 2,2% 116 0,7%
Marijampolės 12 2,2% 1424 2,8% 113 0,7%
Respublikinė
Klaipėdos 12 2,2% 255 0,5% 110 0,7%
LSMUL Kauno
klinikos 99 18,4% 3277 6,5% 108 0,6%
RVUL 44 8,2% 2888 5,7% 102 0,6%
Panevėžio 30 5,6% 510 1,0% 80 0,5%
Utenos 6 1,1% 243 0,5% 72 0,4%
Varėnos 3 0,6% 398 0,8% 66 0,4%
Šiaulių 37 6,9% 7566 14,9% 62 0,4%
Prienų 3 0,6% 389 0,8% 60 0,4%
Trakų 5 0,9% 192 0,4% 50 0,3%
Kretingos 6 1,1% 268 0,5% 27 0,2%
Raseinių 6 1,1% 405 0,8% 27 0,2%
Šilutės 6 1,1% 2283 4,5% 26 0,2%
Radviliškio 5 0,9% 114 0,2% 19 0,1%
Jurbarko 4 0,7% 104 0,2% 18 0,1%
VUL Santariškių
klinikos 15 2,8% 431 0,9% 17 0,1%
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Zarasų 3 0,6% 551 1,1% 17 0,1%
Šalčininkų 3 0,6% 10 0,0% 14 0,1%
Anykščių 6 1,1% 196 0,4% 11 0,1%
Druskininkų 6 1,1% 88 0,2% 8 0,0%
Joniškio 6 1,1% 78 0,2% 5 0,0%
Kaišiadorių 6 1,1% 484 1,0% 3 0,0%
Visagino 5 0,9% 202 0,4% 3 0,0%
Respublikinė Kauno 10 1,9% 259 0,5% 2 0,0%
Tauragės 10 1,9% 11 0,0% 1 0,0%
Gargždų 3 0,6% 155 0,3% 0 0,0%
Ignalinos 4 0,7% 336 0,7% 0 0,0%
Naujosios Akmenės 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pakruojo 5 0,9% 125 0,2% 0 0,0%
Šilalės 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Širvintų 3 0,6% 192 0,4% 0 0,0%
Vilniaus klinikinė 43 8,0% 10286 20,3% 0 0,0%
Lazdijų 3 0,6% 0,0% 0,0%
Iš viso 537 100% 50 644 100% 16 901 100%

12.1.4.4 Priėmimo ir skubios pagalbos skyriai Lietuvos ligoninėse ir gydyta traumų dalis jose

17 lentelėje pateikiami duomenys, kaip pasiskirsto ligoninės pagal skubios pagalbos skyrius.

17 lentelė: Priėmimo ir skubios pagalbos skyriai ir jų paslaugų apimtys, 2013 m.

Ligoninė Priėmimo ir skubios pagalbos skyriai
Stebėjimo

lovų
skaičius,

vnt.

Stebėjimo
lovų dalis
Lietuvoje,

proc.

Bendras
konsultuotų

pacientų
skaičius

Konsultuotų
pacientų

skaičiaus
dalis

Lietuvoje,
proc.

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų
skaičius

Gydytų
traumas

patyrusių
asmenų

dalis
Lietuvoje,

proc.
Švenčionių n. d. n. d. 605 0,1% 31 0,0%
VKL Antakalnio fil. n. d. n. d. 4818 0,7% 0 0,0%
LSMUL Kauno klinikos 25 9,0% 83497 12,3% 6677 4,2%
Alytaus 20 7,2% 32220 4,7% 8175 5,1%
NaujosiosAkmenės 18 6,5% 2722 0,4% 750 0,5%
Panevėžio 12 4,3% 48925 7,2% 18538 11,7%
Šiaulių 12 4,3% 26042 3,8% 4711 3,0%
Vilniaus klinikinė 12 4,3% 39305 5,8% n. d. n. d.
Klaipėdos vaikų 11 4,0% 2674 0,4% 628 0,4%
RVUL 11 4,0% 4015 0,6% 68 0,0%
Vaikų ligoninė, VUL SKF 9 3,2% 45045 6,6% 12022 7,6%
Jonavos 8 2,9% 3025 0,4% 0,0%
Kauno klinikinė 8 2,9% 35968 5,3% 32234 20,3%
VUL Santariškių klinikos 8 2,9% 20 503 3,0% 2 666 1,7%
Zarasų 8 2,9% 2376 0,3% 852 0,5 %
Respublikinė Kauno 7 2,5% 40412 6,0% 422 0,3%
Respublikinė Klaipėdos 7 2,5% 21202 3,1% 11586 7,3%
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Marijampolės 6 2,2% 20007 2,9% 7010 4,4%
Prienų 5 1,8% 6590 1,0% 1577 1,0%
Rokiškio 5 1,8% 1108 0,2% 227 0,1%
Druskininkų 4 1,4% 5704 0,8% 2004 1,3%
Kaišiadorių 4 1,4% 6560 1,0% 1908 1,2%
Kelmės 4 1,4% 4319 0,6% 1398 0,9%
Klaipėdos jūrininkų 4 1,4% 573 0,1 % 92 0,1%
Pasvalio 4 1,4% 6035 0,9% 1501 0,9%
Raseinių 4 1,4% 12022 1,8% 2542 1,6%
Šakių 4 1,4% 7495 1,1% 3265 2,1%
Tauragės 4 1,4% 11902 1,8% 2921 1,8%
Telšių 4 1,4% 4371 0,6% 1706 1,1%
Anykščių 3 1,1% 1266 0,2 % 9 0,0%
Jurbarko 3 1,1% 6143 0,9% 2980 1,9%
Kėdainių 3 1,1% 963 0,1% 0,0%
Lazdijų 3 1,1% 0,0% 0,0%
Radviliškio 3 1,1% 6082 0,9% 2290 1,4%
Šilalės 3 1,1% 6217 0,9% 1264 0,8%
Šilutės 3 1,1% 14400 2,1% 2803 1,8%
Trakų 3 1,1% 7884 1,2% 3407 2,1%
Ukmergės 3 1,1% 11832 1,7% 3360 2,1%
Biržų 2 0,7% 2995 0,4% 1423 0,9%
Elektrėnų 2 0,7% 16614 2,4% 2180 1,4%
Ignalinos 2 0,7% 333 0,0% 10 0,0%
Kretingos 2 0,7% 17966 2,6% 3254 2,0%
Pakruojo 2 0,7% 6386 0,9% 1037 0,7%
Šalčininkų 2 0,7% 47255 7,0% 531 0,3%
Utenos 2 0,7% 10757 1,6% 3268 2,1%
Varėnos 2 0,7% 6224 0,9% 1191 0,7%
Vilkaviškio 2 0,7% 1683 0,2% 1 0,0%
Visagino 2 0,7% 6170 0,9% 1709 1,1%
Gargždų 1 0,4% 1324 0,2% 0 0,0%
Širvintų 1 0,4% 1277 0,2% 977 0,6%
Joniškio 0 0,0% 5277 0,8% 1699 1,1%
Iš viso 277 100,0% 679088 100,0% 158904 100,0%

12.1.4.5 Operacinės Lietuvos ligoninėse ir gydyta traumų dalis jose

Daugiausia operacinių 2013 m. buvo Kauno klinikose. Jos sudarė 16,2 proc. bendro Lietuvos

operacinių skaičiaus. Kitos taip pat svarbios operacinių skaičiumi ligoninės buvo VUL Santariškių

klinikos (10,1 proc.), Šiaulių (6,7 proc.), Panevėžio (6,7 proc.), RVUL (5,2 proc.). Daugiausia

2013 m. operuota traumas patyrusių pacientų RVUL ir Kauno klinikose.

18 lentelė: Operacinės ir jų paslaugų apimtys, 2013 m.

Ligoninė Operacinės
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Operacinių
skaičius,

vnt.

Operacinių
dalis

Lietuvoje,
proc.

Bendras
atliktų

operacijų
skaičius,

vnt.

Atliktų
operacijų

dalis
Lietuvoje,

proc.

Operacijų
skaičius
vienai

operacinei

Operuotų
traumas

patyrusių
asmenų
skaičius

Operuotų
traumas

patyrusių
asmenų dalis

Lietuvoje,
proc.

Gargždų 2 0,6% 1172 0,5% 586 n. d. n. d.
Kalvarijos n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Plungės 4 1,2% 1593 0,7% 398 n. d. n. d.
Šakių 3 0,9% 793 0,4% 264 n. d. n. d.
Šalčininkų 4 1,2% n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
RVUL 18 5,2% 17389 7,8% 966 4400 14,5%
LSMUL Kauno
klinikos 56 16,2% 47602 21,2% 850 4041 13,3%
Kauno klinikinė 14 4,1% 8245 3,7% 589 2792 9,2%
Šiaulių 23 6,7% 18587 8,3% 808 2514 8,3%
Alytaus 9 2,6% 6314 2,8% 702 2142 7,1%
Panevėžio 23 6,7% 19840 8,8% 863 1675 5,5%
Respublikinė
Klaipėdos 13 3,8% 9312 4,2% 716 1109 3,7%
Šilutės 4 1,2% 2472 1,1% 618 1015 3,3%
Biržų 4 1,2% 2081 0,9% 520 886 2,9%
Vaikų ligoninė,
VUL SKF 7 2,0% 7970 3,6% 1139 727 2,4%
Utenos 3 0,9% 2310 1,0% 770 720 2,4%
Visagino 3 0,9% 1057 0,5% 352 698 2,3%
Tauragės 5 1,4% 3215 1,4% 643 673 2,2%
VUL Santariškių
klinikos 35 10,1% 16595 7,4% 474 613 2,0%
Telšių 4 1,2% 1889 0,8% 472 563 1,9%
Jurbarko 3 0,9% 1498 0,7% 499 442 1,5%
Kėdainių 5 1,4% 2252 1,0% 450 435 1,4%
Ukmergės 6 1,7% 1799 0,8% 300 426 1,4%
Rokiškio 3 0,9% 1208 0,5% 403 388 1,3%
Marijampolės 4 1,2% 2440 1,1% 610 354 1,2%
Respublikinė Kauno 10 2,9% 6935 3,1% 694 331 1,1%
Varėnos 4 1,2% 1017 0,5% 254 329 1,1%
Vilkaviškio 3 0,9% 1315 0,6% 438 312 1,0%
Klaipėdos vaikų 5 1,4% 2161 1,0% 432 303 1,0%
Kelmės 2 0,6% 1077 0,5% 539 302 1,0%
Lazdijų 3 0,9% 536 0,2% 179 282 0,9%
Radviliškio 3 0,9% 1879 0,8% 626 260 0,9%
Jonavos 3 0,9% 2175 1,0% 725 224 0,7%
Anykščių 2 0,6% 841 0,4% 421 220 0,7%
Druskininkų 2 0,6% 968 0,4% 484 211 0,7%
Kretingos 2 0,6% 1437 0,6% 719 160 0,5%
Joniškio 3 0,9% 885 0,4% 295 155 0,5%
Elektrėnų 2 0,6% 636 0,3% 318 153 0,5%
Raseinių 3 0,9% 1544 0,7% 515 140 0,5%
Pasvalio 3 0,9% 1319 0,6% 440 116 0,4%
Trakų 3 0,9% 875 0,4% 292 99 0,3%
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Švenčionių 1 0,3% 498 0,2% 498 89 0,3%
Prienų 2 0,6% 271 0,1% 136 19 0,1%
Šilalės 2 0,6% 290 0,1% 145 1 0,0%
Ignalinos 0 0,0% 0 0,0% n. d. 0 0,0%
Kaišiadorių 2 0,6% 195 0,1% 98 0 0,0%
Klaipėdos jūrininkų 5 1,4% 7254 3,2% 1451 0 0,0%
NaujosiosAkmenės 1 0,3% 474 0,2% 474 0 0,0%
Pakruojo 2 0,6% 145 0,1% 73 0 0,0%
Širvintų 2 0,6% 40 0,0% 20 0 0,0%
Vilniaus klinikinė 15 4,3% 10113 4,5% 674 0 0,0%
VKL Antakalnio fil. 3 0,9% 1677 0,7% 559 0 0,0%
Zarasų 2 0,6% 0 0,0% 0 0 0,0%
Iš viso 345 100% 224190 100% 30319 100%
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12.1.5 Lietuvos ligoninių įranga, susijusi su pagalbos nuo traumų nukentėjusiesiems teikimu

12.1.5.1 Apsirūpinimas įranga ligoninių skubios pagalbos skyriuose

Visos gydymo įstaigos, kuriose gydomi traumas patyrę pacientai, turi deguonies tiekimo įrangą,

periferinius venų kateterius ir, tikėtina, defibriliatorius. Visą kitą įrangą kai kurios ligoninės turi, o

kai kurios neturi. Didžiausią dalį įrangos, kurios neturi ligoninės, sudaro intraoralinės infuzinės

sistemos rinkiniai (74 proc. neturi), paciento šildymo įranga (47 proc. neturi), kompiuterinės

tomografijos įrangos, chirurginių instrumentų rinkinių skubiai (gelbstinčiai) torakotomijai neturi

45 proc. šalies ligoninių. Tik kelios ligoninės turi visą 20 lentelėje išvardytą įrangą: Anykščių,

Kauno klinikinė, Klaipėdos vaikų, Respublikinė Klaipėdos ir Rokiškio ligoninės. Kitos gerai

aprūpintos įranga, bet neturinčios bent vienos įrangos yra Elektrėnų, Lazdijų, Marijampolės,

Naujosios Akmenės, Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė. Labai svarbu paanalizuoti tas

ligonines, kurios turi pačius didžiausius pacientų srautus: Respublikinė Vilniaus universitetinė

ligoninė su pačiais didžiausiais trauminių ligonių srautais yra aprūpinta vidutiniškai, t. y. 79 proc.

paminėtos įrangos, Kauno klinikos ir Panevėžio ligoninė yra aprūpintos 84 proc., tačiau Šiaulių

ligoninė, aptarnaujanti didelius pacientų srautus neturi 7 iš čia paminėtos įrangos ir yra aprūpinta

tik 63 proc. Ir tik mažuma ligoninių skubios pagalbos įranga yra apsirūpinusios prasčiau. 2 priede

yra pateikti detalūs duomenys, kuri gydymo įstaiga kokią įrangą turi.
19 lentelė: Apsirūpinimas įranga skubios pagalbos skyriuose, 2014 m.

Įranga Turi Neturi
Nėra
duomenų

Deguonies tiekimo įranga 100% 0% 0%
Periferinių venų kateteriai 100% 0% 0%
Defibriliatorius 98% 0% 2%
Intubacinis rinkinys 96% 4% 0%
Monitorius širdies kraujagyslių ir kvėpavimo funkcijoms stebėti
(nurodyti skaičių) 92% 4% 4%
Įtvarų rinkinys 94% 4% 2%
Dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga 92% 8% 0%
Pulsoksimetras 87% 11 % 2%
Rentgeno įranga 87% 11% 2%
Pleuros drenažo rinkinys 81% 19% 0%
Greitos intraveninės infuzijos sistema 77% 21% 2%
Atskira traumos (šoko, gaivinimo) palata 77% 21% 2%
Centrinių venų punkcijos rinkiniai 74% 26% 0%
Sukamieji varteliai 70% 30% 0%
Transportuojamas nešiojamasisechoskopas 68% 30% 2%
Chirurginių instrumentų rinkinys skubiai (gelbstinčiai)
torakotomijai atlikti 51% 45% 4%
Kompiuterinės tomografijos įranga 53% 45% 2%
Paciento šildymo įranga 51% 47% 2%
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Intraosalinės infuzinės sistemos rinkiniai 26% 74% 0%

Žemiau pateikiame lentelę, kurioje atsispindi, kurios ligoninės yra geriausiai aprūpintos skubios

pagalbos įranga, pvz., Anykščių ligoninė turi visą 19 lentelėje išvardytą įrangą, t. y. deguonies

tiekimo, periferinių venų kateterius, defibriliatorius, intubacinius rinkinius ir t. t. Elektrėnų

ligoninė turi 18 iš išvardytų įrangos rūšių ir taip toliau.
20 lentelė: Ligoninių apsirūpinimas skubios pagalbos įranga, 2014 m.

Turi įrangą Turi įrangą,
proc.

Neturi
įrangos

Neturi,
proc.

Nėra
duomenų

Anykščių 19 100% 0 0% 0
Kauno klinikinė 19 100% 0 0% 0
Klaipėdos vaikų 19 100% 0 0% 0
Respublikinė Klaipėdos 19 100% 0 0% 0
Rokiškio 19 100% 0 0% 0
Elektrėnų 18 95% 1 5% 0
Lazdijų 18 95% 1 5% 0
Marijampolės 18 95% 1 5% 0
NaujosiosAkmenės 18 95% 1 5% 0
Vaikų ligoninė, VUL SKF 18 95% 1 5% 0
Gargždų 17 89% 2 11% 0
Joniškio 17 89% 2 11% 0
Kretingos 17 89% 2 11% 0
Šilutės 17 89% 2 11% 0
Utenos 17 89% 2 11% 0
Alytaus 16 84% 3 16% 0
Ignalinos 16 84% 2 11% 1
Jurbarko 16 84% 3 16% 0
LSMUL Kauno klinikos 16 84% 3 16% 0
Kėdainių 16 84% 3 16% 0
Panevėžio 16 84% 3 16% 0
Prienų 16 84% 3 16% 0
Radviliškio 16 84% 3 16% 0
Trakų 16 84% 3 16% 0
Ukmergės 16 84% 3 16% 0
VUL Santariškių klinikos 16 84% 3 16% 0
Zarasų 16 84% 3 16% 0
RVUL 15 79% 4 21% 0
Šakių 15 79% 4 21% 0
Tauragės 15 79% 4 21% 0
Vilniaus klinikinė 15 79% 4 21% 0
Kalvarijos 14 74% 5 26% 0
Klaipėdos jūrininkų 14 74% 5 26% 0
Raseinių 14 74% 5 26% 0
Vilkaviškio 14 74% 5 26% 0
Pakruojo 13 68% 6 32% 0
Širvintų 13 68% 6 32% 0
Varėnos 13 68% 6 32% 0
Biržų 12 63% 7 37% 0
Kelmės 12 63% 7 37% 0
Pasvalio 12 63% 7 37% 0
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Plungės 12 63% 7 37% 0
Šiaulių 12 63% 7 37% 0
Šilalės 12 63% 7 37% 0
Visagino 12 63% 7 37% 0
Jonavos 11 58% 8 42% 0
Kaišiadorių 11 58% 8 42% 0
Respublikinė Kauno 11 58% 8 42% 0
Telšių 11 58% 8 42% 0
VKL Antakalnio fil. 11 58% 7 37% 1
Druskininkų 10 53% 9 47% 0
Šalčininkų 10 53% 9 47% 0
Švenčionių 6 32% 2 11% 11

12.1.5.2 Ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje esančios priemonės ir įranga

Tam tikra intensyviosios terapijos skyriuje esanti įranga ir priemonės yra visose ligoninės. Tai

centralizuotas deguonis, defibriliatorius, elektrokardiografas, laringoskopo rinkinys su įvairaus

dydžio mentelėmis, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, infuzinis švirkštas siurblys. Kitos

įrangos turėjimo procentas įvairus.

21 lentelė: Ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje esančios priemonės ir įranga, 2014 m.

Turi Turi, proc. Neturi
Neturi,
proc.

Centralizuotas deguonis 52 100% 0 0%
Defibriliatorius 52 100% 0 0%
Elektrokardiografas 52 100% 0 0%
Laringoskopo rinkinys su įvairaus dydžio mentelėmis 52 100% 0 0%
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas 52 100% 0 0%
Infuzinis švirkštas siurblys 52 100% 0 0%
Rankinis plaučių ventiliacijos aparatas 51 98% 1 2%
Elektrinis (vakuuminis) siurblys 51 98% 1 2%
Infuzinių tirpalų šildymo priemonės 49 94% 3 6%
Reanimacijos salė 48 92% 3 6%
Mobilusis rentgeno aparatas 47 90% 5 10%
Deguonies dozatorius su aerozolių aparatu 47 90% 5 10%
Monitorinė invazinė ir neinvazinė sistema 47 90% 5 10%
Infuzinis tūrinis siurblys infuzinei terapijai 47 90% 4 8%
Laringinės kaukės 47 90% 5 10%
Centralizuotas suspaustas oras 44 85% 7 13%
Ligonių šildymo įrenginys 44 85% 8 15%
Infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai 43 83% 9 17%
Stimuliacija elektra (išorinė ir vidinė) 42 81% 10 19%
Narkozės aparatas 40 77% 11 21%
Centralizuotas vakuumas 38 73% 13 25%
Bronchoskopas 28 54% 23 44%
Kūdikių ir vyresnių vaikų svarstyklės 27 52% 24 46%
Otoskopas ir oftalmoskopas 25 48% 26 50%
Nešiojamasis rentgeno aparatas 18 35% 33 63%
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Visa 21 lentelėje paminėta intensyviosios terapijos skyriaus įranga yra tiktai trijose Lietuvos

ligoninėse, t. y. Klaipėdos vaikų, Marijampolės ir Švenčionių. Visos kitos ligoninės dalies įrangos

neturi. Be to, čia pateikiami duomenys neteikia vertinimo apie įrengimų ir priemonių skaičių arba

apie pakankamumą visiems atvejams, bet tiktai, ar iš viso ligoninė turi bent vieną konkrečios

įrangos komplektą. Vidutinis apsirūpinimo įranga procentas yra 85 proc. Čia taip pat labai svarbu

paanalizuoti, kaip aprūpintos yra pagrindinės Lietuvos ligoninės, kur pacientų srautai patys

didžiausi. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pasirodo turi mažiau įrangos ir priemonių

rūšių, negu vidutinė šalies ligoninė (80 proc.), Kauno klinikose ir Kauno klinikinėje ligoninėje

apsirūpinimo procentas aukštesnis – 88 proc., Šiaulių – 84 proc., Panevėžio ligoninė, esanti

ketvirtoje vietoje pagal šalies pacientų su traumomis srautus, patenka tarp prasčiausiai

apsirūpinusių intensyviosios terapijos įranga ligoninių, o Respublikinė Klaipėdos ir VU vaikų

ligoninių šie rodikliai tarp geresnių – atsitinkamai 96 ir 92 procentai.

22 lentelė: Ligoninių apsirūpinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių įranga.

Turi
maįra
n-ga

Turi,
proc.

Netu-
rimaį
ran-
ga

Netu-
ri,
proc.

Turi-
ma
įranga

Turi,
proc.

Netu-
rima
įran-
ga

Netu-
ri,
proc.

Klaipėdos vaikų 25 100% 0 0%
Vaikų ligoninė,
VUL SKF 23 92% 2 8%

Marijampolės 25 100% 0 0% Vilkaviškio 23 92% 2 8%

Švenčionių 17 100% 0 0%

VUL
Santariškių
klinikos 23 92% 2 8%

Kėdainių 24 96% 1 4% Zarasų 23 92% 2 8%
Kelmės 24 96% 1 4% Gargždų 22 92% 2 8%
Naujosios Akmenės 24 96% 1 4 % Tauragės 21 91% 2 9%
Rokiškio 24 96% 1 4% Jonavos 22 88% 3 12%
Šakių 24 96% 1 4% Kauno klinikinė 22 88% 3 12%

Utenos 24 96% 1 4%
LSMUL Kauno
klinikos 22 88% 3 12%

Respublikinė
Klaipėdos 23 96% 1 4%

Klaipėdos
jūrininkų 22 88% 3 12%

Ignalinos 23 92% 2 8% Radviliškio 22 88% 3 12%
Lazdijų 23 92% 2 8% Visagino 22 88% 3 12%
Pasvalio 23 92% 2 8% Alytaus 21 84% 4 16%
Šalčininkų 23 92% 2 8% Anykščių 21 84% 4 16%
Šilutės 23 92% 2 8% Druskininkų 21 84% 4 16%

Trakų 23 92% 2 8% Vidutinis
20,9
8 85% 3,77 15%
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12.1.5.3 Ligoninių turima ortopedijos, traumatologijos ir chirurgijos operacinių įranga bei

priemonės

Ne visos ligoninės turi ortopedijos ir traumatologijos bei chirurgijos įrangą (iš mūsų išvardytų).

Anestezijos ir monitoringo aparatūra, sterilizavimo įranga ir priemonės, endoskopinės chirurgijos

instrumentai yra įrangos rūšys, kurias turi daugiausia medicinos įstaigų. Operaciniai mikroskopai

buvo didžiausia retenybė iš visos ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos įrangos. Juos turi tik

24 proc. visų pateikusių duomenis ligoninių.

23 lentelė: Ligoninių turima ortopedijos, traumatologijos ir chirurgijos operacinių įranga ir priemonės, 2014 m.

Turi Turi, proc. Neturi Neturi, proc.
Operaciniai mikroskopai 12 24% 37 76%
Plastinės chirurgijos instrumentų rinkiniai 16 33% 33 67%

Mikrochirurginių instrumentų rinkinys 17 35% 32 65%
Operacinės nervų elektrodiagnostikos
prietaisai 18 38% 30 63%
Kondicionavimo įranga ir priemonės 40 83% 8 17%
Operacinio gręžimo ir pjovimo aparatūra 44 92% 4 8%
Ortopedinių-traumatologinių instrumentų
rinkinys 45 92% 4 8%
Kita pagalbinė įranga ir priemonės 44 96% 2 4%
Endoskopinės chirurgijos instrumentai 46 96% 2 4%
Sterilizavimo įranga ir priemonės 46 96% 2 4%
Anestezijos ir monitoringo aparatūra 47 98% 1 2%
Vidutinis 34 71% 14 29%

Bendras Lietuvos ligoninių apsirūpinimas ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos operacinių

įranga siekia 71 proc., analizuojant turimos skirtingos įrangos pavadinimus, tačiau neatsižvelgiant

į šios įrangos pakankamumą konkretiems pacientų srautams. Didžiosios Lietuvos ligoninės, t. y.

Kauno klinikinė, Kauno klinikos, Klaipėdos vaikų, Respublikinė Kauno, Respublikinė Klaipėdos,

Respublikinė Vilniaus universitetinė, VU vaikų ligoninė yra visiškai apsirūpinę šia įranga. Taip

pat svarbu, kad kitos daugiausia operacijų atliekančios Lietuvos ligoninės būtų aprūpintos

panašiai, tačiau taip nėra. Antai Visagino ir Tauragės ligoninės yra prasčiau aprūpintos nei

vidutinė Lietuvos ligoninė, Utenos ligoninė aprūpinta tik vidutiniškai. Šiek tiek geresnė situacija

su Alytaus, Šiaulių ligoninėse bei Santariškių klinikose – 91 proc., Panevėžio ligoninėje –

82 proc. turimos įrangos.

Pagal kiekvieną ligoninę aprūpinimas ortopedijos, traumatologijos ir chirurgijos operacinių įranga



110

yra pateiktas lentelėje žemiau. Detalūs duomenys apie įrangos disponavimą pateikti 2 priede.

24 lentelė: Ligoninių turima ortopedijos, traumatologijos ir chirurgijos operacinių įranga, 2014 m.

Ligoninė Turi
įrangos

pavadinimų
Turi,
proc.

Neturi
įrangos

pavadinimų
Neturi,
proc.

Kauno klinikinė 11 100% 0 0%
LSMUL Kauno klinikos 11 100% 0 0%
Klaipėdos vaikų 11 100% 0 0%

Respublikinė Kauno 11 100% 0 0%
Respublikinė Klaipėdos 11 100% 0 0%
RVUL 11 100% 0 0%
Vaikų ligoninė, VUL SKF 11 100% 0 0%
Alytaus 10 91% 1 9%
Šiaulių 10 91% 1 9%
VUL Santariškių klinikos 10 91% 1 9%
Anykščių 9 82% 2 18%
Panevėžio 9 82% 2 18%
Rokiškio 9 82% 2 18%
Varėnos 9 82% 2 18%
Marijampolės 9 82% 2 18%
Joniškio 8 73% 3 27%
Jurbarko 8 73% 3 27%
Kelmės 8 73% 3 27%
Raseinių 8 73% 3 27%
Šakių 8 73% 3 27%
Telšių 8 73% 3 27%
Utenos 8 73% 3 27%
VKL Antakalnio fil. 8 73% 3 27%
Druskininkų 8 73% 3 27%
Biržų 7 64% 4 36%
Elektrėnų 7 64% 4 36%
Jonavos 7 64% 4 36%
Kėdainių 7 64% 4 36%
Pakruojo 7 64% 4 36%
Plungės 7 64% 4 36%
Prienų 7 64% 4 36%
Radviliškio 7 64% 4 36%
Šalčininkų 7 64% 4 36%
Šilutės 7 64% 4 36%
Tauragės 7 64% 4 36%
Trakų 7 64% 4 36%
Ukmergės 7 64% 4 36%
Vilkaviškio 7 64% 4 36%
Vilniaus klinikinė 7 64% 4 36%
Visagino 7 64% 4 36%
Kretingos 6 60% 4 40%
Ignalinos 6 55% 5 45%
NaujosiosAkmenės 6 55% 5 45%
Šilalės 6 55% 5 45%
Pasvalio 5 50% 5 50%
Klaipėdos jūrininkų 5 45% 6 55%
Zarasų 4 36% 7 64%



111

Lazdijų 1 25% 3 75%
Širvintų 0 0% 11 100%

7,7 70% 3,2 30%

12.1.5.4 Mobilieji įrenginiai, į kuriuos įdiegti pacientų rūšiavimo ir gydymo protokolai

Mobiliuosius įrenginius, į kuriuos įdiegti pacientų rūšiavimo ir gydymo protokolai, turi tik

Respublikinė Klaipėdos ir Rokiškio ligoninės. Visos kitos ligoninės jų neturi. Į klausimą, ar

norėtumėte tokius turėti, neigiamai atsakė tik Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Visos

kitos ligoninės mano, kad tokia įranga būtų reikalinga ir naudinga.

12.1.5.5 Skaitmeninių diagnostinių vaizdų įrašymo, archyvavimo, peržiūros ir perdavimo

sistema

Alytaus, Joniškio, Kelmės, Marijampolės, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Panevėžio, Plungės,

Radviliškio, Raseinių, Respublikinė Kauno, Respublikinė Klaipėdos, Rokiškio, Šakių, Šiaulių,

Tauragės, Telšių, Vaikų ligoninė, VUL SKF, Vilkaviškio, Visagino, VUL Santariškių klinikos

turi įrašymo, archyvavimo, peržiūros ir persiuntimo į kitas įstaigas sistemas. Kitos įstaigos atsakė

į klausimus įvairiai, tos įstaigos, kurios visas galimybes turi, tik neturi duomenų perdavimo

sistemos, greičiausiai gali juos perduoti bent primityviausiu būdu – siųsti elektroniniu paštu.

Svarbu, kad būtų įrašymo sistema. Įrašymo sistemos neturi Kalvarijos, Šalčininkų, Švenčionių,

Vilniaus klinikinė ir Biržų ligoninės.

Bendrai paėmus, tokia įranga Lietuvos ligoninėse egzistuoja ir plačiai naudojama, tik greičiausia

kyla problemų dėl duomenų apsikeitimo su kitomis gydymo įstaigomis. Keistis duomenimis

svarbu, nes taip taupomas labai svarbus pacientui laikas ir personalo išteklių laikas.

25 lentelė: Turimos skaitmeninių diagnostinių vaizdų įrašymo, archyvavimo, peržiūros ir perdavimo sistemos, 2014 m.

Ligoninė Yra įrašymo
sistema

Yra
archyvavimo
sistema

Yra peržiūros
sistema

Yra
persiuntimo į
kitas gydymo
įstaigas sistema

Kalvarijos Ne Ne Ne Ne
Šalčininkų Ne Ne Ne Ne
Švenčionių Ne Ne Ne Ne
Vilniaus klinikinė Ne Ne Ne Ne
VKL Antakalnio fil. Ne Ne Ne Ne
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Biržų Ne + Ne Ne
Pasvalio N. d. N. d. + Ne
Druskininkų + Ne Ne +
Širvintų + N. d. + N. d.
Utenos + Ne + Ne
Anykščių + + + Ne
Elektrėnų + + + Ne
Gargždų + + + Ne
Ignalinos + + + Ne
Jonavos + + + Ne
Jurbarko + + + Ne
Kaišiadorių + + + Ne
Kauno klinikinė + + + Ne
LSMUL Kauno klinikos + + + Ne
Kėdainių + + + Ne
Klaipėdos jūrininkų + + + Ne
Klaipėdos vaikų + + + Ne
Kretingos + + + Ne
Prienų + + + Ne
RVUL + + + Ne
Šilalės + + + Ne
Šilutės + + + Ne
Trakų + + + Ne
Ukmergės + + + Ne
Varėnos + + + Ne
Zarasų + + + Ne
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12.1.6 Kokybės procedūros, paslaugos ir žmogiškieji ištekliai

12.1.6.1 Traumą patyrusių pacientų gydymo komanda

Daugelyje Lietuvos ligoninių patyrusių pacientų gydymo komanda nėra formaliai apibrėžta ir

suformuota. Pacientai priimami pagal bendrą tvarką. Tokios gydymo įstaigos yra Anykščių,

Biržų, Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos,

Kauno klinikinė, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos jūrininkų, Pakruojo, Pasvalio, Plungės, Prienų,

Radviliškio, Raseinių, Respublikinė Kauno, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų,

Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus klinikinė, VKL

Antakalnio fil. ir VUL Santariškių klinikos, Zarasų ligoninės. Likusių gydymo įstaigų atsakymai

pateikti 26 lentelėje. Rečiausia į jį TK, jeigu ligoninė ją turi, sudėti įeina neurochirurgas.

26 lentelė: Traumą patyrusių pacientų gydytojų komanda

Ligoninėj
e sudaryta
traumą
patyrusių
pacientų
gydymo
komanda

Chirur
gas

Aneste
ziologas
reanima
tologas

Ortopedas
traumatol
ogas

Neuro-
chirur
gas

Kiti gydytojai Slaugyto
jas

Kitas
personal
as

Gargždų Ne + + + + + +
Kretingos Ne + + + +
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF

Ne + + + + +

Alytaus + + + + + + +
LSMUL
Kauno
klinikos

+ + + + Ne + Ne

Klaipėdos
vaikų

+ + + + + Vaikų
reanimacijos,
intensyviosios
terapijos gyd.;
gyd.radiologas
;
gyd.echoskop
uotojas

+

Lazdijų + + + + Ne +
Marijampolės + + + Vidaus, vaikų

ligų gyd.
+ +

NaujosiosAk
menės

+
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Panevėžio + + + + Vyr.
chirurgas;
vaikų
chirurgas
pagal reikalą;

Priėmim
o
sk.slaugy
toja

Anestezi
stė;
laborantė
;
rentgeno
technolo
gai

Respublikinė
Klaipėdos

+ + + + + +

RVUL + + + + + + + +
Šiaulių + + + + + Urologas
Ukmergės + + + + +
Visagino + + + + 2

Nuo to laiko, kai patyręs traumą pacientas atvežamas į ligoninę, iki tol, kol jis paguldomas į

intensyviosios terapijos skyrių arba operacinę, užtrunka nuo 5 iki 60 minučių, priklausomai nuo

ligoninės ir paciento būklės. TK yra nedaugelyje ligoninių, o ten, kur ji yra, komanda susirenka

per 0–30 minučių. Duomenis apie atskiras ligonines pateikiame 27 lentelėje.

27 lentelė: Kritiniai laikai

Ligoninė Kiek laiko pacientai, patyrę traumą (TLK
10 kodai: S, T šifrai), vidutiniškai

praleidžia nuo paciento atvežimo į
priimamąjį iki perkėlimo į intensyviosios

terapijos skyrių arba operacinę?

Per kiek laiko jūsų įstaigoje susirenka TK,
atvykus pacientui patyrusiam traumą (TLK
10 kodai: S, T šifrai)?

Alytaus iki 10 min. 0–5 min.
Anykščių 5–10 min. 5 min.
Druskininkų 30 min.
Gargždų 5–10 min. Per 2–5 min. apžiūri gydytojas chirurgas
Ignalinos 15 min.
Joniškio 10 min. Neturime
Jurbarko 5 min.
Kauno klinikinė 5 min.
LSMUL Kauno
klinikos 60 min. 10 min.
Kėdainių 5–10 min. 5 min.
Kelmės Komandos nėra
Klaipėdos
jūrininkų iki 15 min.
Klaipėdos vaikų 0–30 min. 15–30 min.
Kretingos 3 min. iki 10min
Marijampolės iki 30 5 min.

NaujosiosAkmenės
Lengvos traumos–per 5–10 minučių, o

sunkios nėra vežamos
Pakruojo 10 min.
Panevėžio 5 min. 5 min.
Pasvalio 10 min. nėra komandos
Plungės 5–10 min
Prienų 5 min.
Radviliškio Iki 15 min.
Raseinių 60 min.
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Respublikinė
Klaipėdos 10–15 min. 10 min. (visa komanda įstaigoje)

Rokiškio
Vykdomas LR SAM įsakymu (4 pacientų

grupės) Iki 30 min.
RVUL 2 min.
Šakių iki 15 min.
Šalčininkų 20
Šiaulių Nėra fiksuotų duomenų Nėra duomenų

Šilalės

Nesant RITS ir chirurgijos skyriaus,
stabilizavus būklę, pacientai išvežami į kitas

įstaigas
Gydytojas chirurgas budi Priėmimo-skubios

pagalbos skyriuje 24 val.7 d. per savaitę
Šilutės 10 min.
Širvintų 15–30 min. -
Švenčionių 30 min.
Tauragės 20 min. 10 min.
Telšių 20 min.
Trakų 5 min. 5 min.
Ukmergės 10–25 min. 10 min.
Utenos 10–15 min

Vaikų ligoninė,
VUL SKF

Labai sunkios būklės – 0 min., vežama tiesiai
į Reanimacijos-intensyviosios terapijos

skyrių, 15–20 min.
Dar nėra duomenų, pagal būsimą protokolą, –

apie 5 min.
Varėnos 10–15 min.
Vilkaviškio 15 min. 30 min.
Vilniaus klinikinė ~15 min.
Visagino 10–40 min. 40 min.
VUL Santariškių
klinikos

Nestabilios hemodinamikos pacientai per 10
min, kiti 60 min. 5 min.

12.1.6.2 Formali paslaugų traumas patyrusiems asmenims teikimo organizavimo sistema

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, yra labai svarbu nuolat stebėti ir optimizuoti teikiamų

paslaugų kokybę ir efektyvumą. Formali grupė darbuotojų, atsakingų už pagalbos traumas

patyrusiems pacientams, yra tiktai 4 ligoninėse iš 53 ligoninių, pateikusių duomenis. Tai sudaro

7,5 proc. visų apklaustų ligoninių. Į šio komiteto sudėtį, be ortopedo traumatologo bei slaugytojo,

kai kuriose ligoninėse papildomai įeina chirurgas ir anesteziologas reanimatologas.

Kad ligoninės gebėtų sėkmingai ir efektyviai teikti pagalbą traumas patyrusiems asmenims, yra

svarbu, kad jose būtų įdiegta pilnavertė pagalbos traumas patyrusiems pacientams teikimo

sistema. 30 lentelėje pateikiami duomenys, kiek ligoninių ir kokia jų dalis yra įgyvendinusi ir

įdiegusi atskiras sistemos, atspindinčios pilnavertės pagalbos teikimo kriterijus, dalis. Daugiausia

ligoninių (80 proc.) turi patvirtintą ekstremalių situacijų (masinių nelaimių) valdymo planą ir

Priėmimo skyriuje prie ligonio lovos bet kuriuo paros metu galima atlikti skubų ultragarsinį

tyrimą (67 proc.). Tik 15 proc. ligoninių yra pasitvirtinusios traumos patyrusių pacientų
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pervežimo (perkėlimo) į aukštesnio lygio traumos centrą ir (arba) atraminę ligoninę

protokolus,16 proc. – masyvios transfuzijos protokolą, 19 proc. ligoninių – sunkios traumos

kriterijus.

28 lentelė: Įdiegtos pilnavertės pagalbos traumas patyrusiems pacientams teikimo sistemos, 2014 m.

Pilnavertės pagalbos teikimo sistemos
kriterijus

+ Ne N. d.
Iš viso,
vnt.

Dalis,
proc.

Iš viso,
vnt.

Dalis,
proc.

Iš viso,
vnt.

Dalis,
proc.

Yra patvirtinti sunkios traumos kriterijai 10 19% 42 79% 1 2%
Yra įdiegta sistema, leidžianti GMP iš
anksto informuoti Skubios pagalbos skyrių
apie pervežamą pacientą

15 31% 32 67% 1 2%

Yra įdiegta TK aktyvavimo sistema 12 24% 37 74% 1 2%

Yra patvirtinti TK veiklą reglamentuojantys
dokumentai, protokolai

11 22% 39 76% 1 2%

Yra patvirtintas masyvios transfuzijos
protokolas

8 16% 42 82% 1 2%

Yra 24 val. per parą veikianti
transfuziologinė tarnyba

19 38% 31 62% 0 0%

Skubios pagalbos skyrius per 10–20 min.
gali gauti 2 vnt. netapatintos (0 (I) Rh-)
šaldytų eritrocitų masės

27 54% 23 46% 0 0%

Yra patvirtinti traumos patyrusių pacientų
pervežimo (perkėlimo) į aukštesnio lygio
traumos centrą ir (arba) atraminę ligoninę
protokolai

7 15% 39 85% 0 0%

Yra patvirtintas ekstremalių situacijų
(masinių nelaimių) valdymo planas

37 80% 9 20% 0 0%

Priėmimo skyriuje prie ligonio lovos bet
kuriuo paros metu galima atlikti skubų
ultragarsinį tyrimą

34 67% 17 33% 0 0%

29 lentelė: Pagalbos traumas patyrusiems pacientams teikimo sistemos diegimas

Yra įdiegta pilnavertė pagalbos traumas patyrusiems pacientams teikimo sistema
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Ligoninė Yra
form
ali

grupė
asme
nų,

atsak
ingų
už

pagal
bos
trau
mas
patyr
usie
ms

pacie
ntam

s
organ
izavi
mą,

įgyve
ndini
mą ir
koky
bės

prieži
ūrą

Yra
patvi
rtinti
sunki
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mos
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ijai

Yra
įdiegt
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ma,

leidži
anti

GMP
iš

ankst
o

infor
muot

i
skubi

os
pagal
bos

skyri
ų

apie
perve
žamą
pacie
ntą

Yra
įdiegt

a
TKa
ktyva
vimo
siste
ma

Yra
patvi
rtinti
TKv
eiklą
regla
ment
uojan

tys
doku
ment

ai,
proto
kolai

Yra
patvi
rtinta

s
masy
vios

transf
uzijo

s
proto
kolas

Yra
24
val.
per
parą
veiki
anti

transf
uziol
oginė
tarny

ba

Skub
ios

pagal
bos

skyri
us
per
10–
20

min.
gali

gauti
2 vnt.
netap
atinto
s (0
(I)

Rh-)
šaldy

tų
eritro
citų

masė
s

Yra
patvi
rtinti
trau
mos
patyr
usių
pacie
ntų

perve
žimo
(perk
ėlimo

) į
aukšt
esnio
lygio
trau
mos
centr

ą
ir/arb

a
atram

inę
ligon
inę

proto
kolai

Yra
patvi
rtinta

s
ekstr
emali

ų
situa
cijų

(masi
nių

nelai
mių)
valdy
mo

plana
s

Priė
mim

o
skyri
uje
prie

ligon
io

lovos
bet

kuriu
o

paros
metu
galim

a
atlikt

i
skub

ų
ultra
garsi

nį
tyrim

ą

Alytaus Ne + Ne + + Ne + + Ne + Ne
Anykščių Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Biržų Ne Ne + Ne Ne Ne Ne + Ne + Ne
Druskininkų Ne Ne Ne Ne Ne Ne + + Ne + +
Elektrėnų Ne N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. Ne Ne N. d. N. d. +
Gargždų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + +
Ignalinos Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Jonavos Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne + Ne
Joniškio Ne Ne + Ne Ne Ne Ne Ne Ne + +
Jurbarko Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + +
Kaišiadorių Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Kalvarijos Ne + Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne Ne
Kauno klinikinė Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne + +
LSMUL Kauno klinikos + + + + + + + + Ne + +
Kėdainių Ne + + + Ne Ne Ne + Ne + +
Kelmės Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne Ne + Ne
Klaipėdos jūrininkų Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne Ne + +
Klaipėdos vaikų + + + + + + Ne Ne + + +
Kretingos Ne Ne Ne Ne Ne Ne + + + + +
Lazdijų Ne Ne + + Ne Ne Ne + Ne N. d. +
Marijampolės + + Ne + + Ne Ne + Ne + +
Naujosios Akmenės Ne Ne + Ne Ne Ne Ne Ne + + +
Pakruojo Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne N. d. N. d. Ne Ne
Panevėžio Ne Ne + + + Ne + + + + +
Pasvalio Ne Ne N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Plungės Ne Ne + Ne Ne Ne Ne + ne + +
Prienų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Radviliškio Ne Ne N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
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Raseinių Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne + +
Respublikinė Kauno Ne Ne N. d. Ne Ne Ne + + Ne + Ne
Respublikinė Klaipėdos Ne + + + + + + + N. d. N. d. +
Rokiškio Ne + + + + Ne Ne + + + +
RVUL + + + + + + + + Ne + +
Šakių Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Šalčininkų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne Ne Ne
Šiaulių Ne Ne + + + Ne + + + + +
Šilalės Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Šilutės Ne Ne N. d. Ne Ne Ne + + Ne + +
Širvintų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Švenčionių Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne N. d. N. d. Ne
Tauragės Ne Ne Ne Ne Ne + + + Ne + +
Telšių Ne Ne Ne Ne Ne + + + N. d. N. d. +
Trakų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne +
Ukmergės Ne Ne Ne Ne + Ne Ne + Ne + +
Utenos Ne Ne Ne Ne Ne + + + Ne + +
Vaikų ligoninė, VUL SKF Ne + Ne Ne Ne + + + Ne Ne +
Varėnos Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Vilkaviškio Ne Ne + Ne Ne Ne + + Ne Ne +
Vilniaus klinikinė Ne Ne Ne Ne Ne Ne + + Ne + +
Visagino Ne Ne + + + Ne Ne Ne Ne + +
VKL Antakalnio fil. Ne Ne Ne Ne Ne Ne N. d. Ne Ne Ne +
VUL Santariškių klinikos Ne Ne Ne N. d. Ne Ne + Ne Ne + +
Zarasų Ne Ne + Ne Ne Ne Ne Ne Ne + +

12.1.7 Ligoninėse 24 val./7 d. per savaitę teikiama pagalba

Kadangi didelė dalis traumų įvyksta ne darbo metu, labai svarbu užtikrinti, kad susijusi su

traumomis medicinos pagalba būtų teikiama 24 val. visas 7 savaitės dienas. Siekdami įvertinti, ar

šios paslaugos yra prieinamos įvairiu metu, tyrėme, ar ligoninės teikia pagalbą, ar visą parą budi

atskirų sričių specialistai. Tyrimo metu gavome duomenis, kad visos pagrindinės ligoninės turi

priėmimo-skubios pagalbos skyrių, kuris teikia paslaugas visą parą visomis savaitės dienomis.

Atitinkamai 83 proc. ligoninių užtikrina operacinės ir 88,7 proc. reanimacijos bei intensyviosios

terapijos paslaugų teikimą. Tuo tarpu diagnostinė ir (ar) gydomoji angiografija galima per 1 val.

nuo aktyvavimo 20,8 proc. ligoninių. 30 lentelėje pateikiame informaciją apie ligoninėse 24 val.

per parą ir 7 paras per savaitę veikiančius gydymo skyriai bei budinčius specialistus.

30 lentelė: Ligoninėse 24 val.7 d. per savaitę teikiama pagalba

Ligoninė Ligoninėje 24 val.7 d. per savaitę teikiama ši pagalba ir yra visą
parą veikiantis padalinys beispecialistai
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Priėmimo-
skubios
pagalbos
skyrius

Operacinė (visą parą
ligoninėje budintys
chirurgai,
slaugytojai-
instrumentatoriai,
anesteziologai ir
anestezistės)

Reanimacijos
ir
intensyviosios
terapijosskyriu
s

Intervencin
ės
radiologija
(diagnostin
ė ir (ar)
gydomoji
angiografij
a galima
per 1 val.
nuo
aktyvavimo
)

Alytaus + + + Ne
Anykščių + + + +
Biržų + + + Ne
Druskininkų + + + Ne
Elektrėnų n. d. + + n. d.
Gargždų + + Ne Ne
Ignalinos + Ne + Ne
Jonavos + + + Ne
Joniškio + + + +
Jurbarko + + + Ne
Kaišiadorių + Ne + Ne
Kalvarijos + n. d. n. d. n. d.
Kauno klinikinė + + + Ne
LSMUL Kauno klinikos + + + +
Kėdainių + + + Ne
Kelmės + + + Ne
Klaipėdos jūrininkų + + + +
Klaipėdos vaikų + + + +
Kretingos + + + Ne
Lazdijų + + n. d. n. d.
Marijampolės + + + Ne
NaujosiosAkmenės + Ne + Ne
Pakruojo + + + Ne
Panevėžio + + + Ne
Pasvalio + + + Ne
Plungės + + + Ne
Prienų + + + Ne
Radviliškio + + + Ne
Raseinių + + + Ne
Respublikinė Kauno + + + Ne
Respublikinė Klaipėdos + n. d. n. d. Ne
Rokiškio + + + Ne
RVUL + + + +
Šakių + + + Ne
Šalčininkų + + + Ne
Šiaulių + + + n. d.
Šilalės + Ne Ne Ne
Šilutės + + + Ne
Širvintų + Ne + Ne
Švenčionių + + + Ne
Tauragės + + + Ne
Telšių + + + +
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Trakų + + + Ne
Ukmergės + + + Ne
Utenos + + + Ne
Vaikų ligoninė, VUL SKF + + + +
Varėnos + + + Ne
Vilkaviškio + + + Ne
Vilniaus klinikinė + + + +
Visagino + + + +
VKL Antakalnio fil. Ne Ne Ne Ne
VUL Santariškių klinikos + + + +
Zarasų + Ne + Ne

12.1.7.1 Ligoninių galimybės užtikrinti 24 val./7 d. per savaitę specialistų pagalbą

Traumos metu gali būti pažeisti skirtingi organai, todėl labai svarbu, gydant pacientą, turėti

galimybę gauti reikiamą atitinkamo specialisto pagalbą. Be to, ir pacientai prieš traumą gali būti

sirgę įvairiomis chroniškomis ligomis, dėl kurių gydant bet kokią ligą, taip pat ir traumą, reikėtų

pasikonsultuoti su tos srities medikais.

Bendra šalies situacija rodo, kad traumas patyrę žmonės gabenami ilgus atstumus, rizikuojant jų

ateities sveikata ir gyvybe. Vidutiniškai visų specialistų pasiekiamumo bet kuriuo paros metu

vidurkis yra tik 50 proc. Nors patys svarbiausi specialistai yra pasiekiami greičiausiai, tačiau kai

kurių traumų atveju kiti specialistai yra ne mažiau svarbūs. Dažniausiai pasiekiami yra

laboratorinės medicinos gydytojas (96 proc.), gydytojas chirurgas (90 proc.), gydytojas

anesteziologas reanimatologas (90 proc.), gydytojas radiologas (82 proc.). Mažiausiai pasiekiamas

Lietuvoje yra veido ir žandikaulių chirurgas (jį turi 8 proc. ligoninių), širdies chirurgas (10 proc.),

krūtinės chirurgas (12 proc.).
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31 lentelė: Ligoninių galimybės užtikrinti 24 val./7 d. per savaitę specialistų pagalbą

Ligoninių
skaičius,
kur
pasiekiamas
atitinkamas
specialistas

Ligoninių
proc., kur
pasiekiamas
atitinkamas
specialistas

Ligoninių
skaičius, kur
nepasiekiamas
atitinkamas
specialistas

Ligoninių
proc., kur
nepasiekiamas
atitinkamas
specialistas

Laboratorinės medicinos gydytojas (laborantas) 50 96% 2 4%
Gydytojas chirurgas 46 90% 5 10%
Gydytojas anesteziologas reanimatologas 46 90% 5 10%
Gydytojas radiologas 42 82% 9 18%
Gydytojas akušeris ginekologas 38 75% 13 25%
Gydytojas ortopedas traumatologas 36 71% 15 29%
Gydytojas otorinolaringologas 23 44% 29 56%
Abdominalinės chirurgijos gydytojas 17 33% 34 67%
Gydytojas oftalmologas 15 29% 37 71%
Gydytojas psichiatras 14 27% 37 73%
Gydytojas urologas 14 27% 38 73%
Gydytojas kardiologas 13 25% 38 75%
Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas 11 22% 39 78%
Gydytojas transfuziologas 11 22% 40 78%
Gydytojas nefrologas 10 20% 41 80%
Gydytojas kraujagyslių chirurgas 9 18% 42 82%
Gydytojas neurochirurgas 8 16% 43 84%
Gydytojas vaikų chirurgas 8 16% 43 84%
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas 7 14% 44 86%
Gydytojas krūtinės chirurgas 6 12% 45 88%
Gydytojas širdies chirurgas 5 10% 46 90%
Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas 4 8% 47 92%
Vidutiniškai 20 38% 31 62%

32 lentelėje pateikiami duomenys apie konkrečias ligonines ir jų apsirūpinimą konkrečiais

specialistais. Geriausia padėtis su įvairaus profilio gydytojais yra Kauno klinikose. Ten visą parą

dirba visi rekomenduojami specialistai. Tokia pati situacija yra Klaipėdos vaikų ligoninėje.

Šiaulių ligoninė, kur situacija su medicinos įranga sudėtingesnė, užtikrina įvairiapusės patirties

medikų prieinamumą. Šios ligoninės pacientams bet kuriuo metu yra prieinami beveik visi,

išskyrus vienos krypties, gydytojai. Visų reikalingų sričių gydytojai, išskyrus du, visą parą yra

pasiekiami ir Santariškių klinikose. Gana svarbu panagrinėti ir kitas įstaigas, kurios aptarnauja

palyginti didelį pacientų su traumomis skaičių. Panevėžio ligoninė neturi 4 visą laiką dirbančių

gydytojų iš 22 išvardytų specializacijų, Kauno klinikinė ligoninė neturi 5, Respublikinė Vilniaus

universitetinė ligoninė – net 8, Respublikinė Klaipėdos – 9, Alytaus ligoninėje daugiau

specializacijų gydytojų visą parą yra nepasiekiami nei pasiekiami, o atitinkamų specializacijų

pasiekiamumas visą parą yra tik 45 proc., Marijampolės – 41 proc. Bendras Lietuvos vidurkis yra

tikrai mažas – tiktai 39 proc. atitinkamų specializacijų gydytojų yra pasiekiami visą parą traumos
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atvejais.

32 lentelė: 24 val. 7 dienas per savaitę traumos atveju pasiekiamas specializuotų gydytojų skaičius pagal Lietuvos ligonines

Ligoninė Pasiekiamas specializuotų
gydytojų skaičius

Pasiekiamas specializuotų
gydytojų procentas

LSMUL Kauno klinikos 22 100%
Klaipėdos vaikų 22 100%
Šiaulių 21 95%
VUL Santariškių klinikos 20 91%
Panevėžio 18 82%
Kauno klinikinė 17 77%
Vaikų ligoninė, VUL SKF 16 73%
RVUL 14 64%
Utenos 13 62%
Respublikinė Klaipėdos 13 59%
Klaipėdos jūrininkų 12 55%
Alytaus 10 45%
Tauragės 10 45%
Telšių 10 45%
Visagino 10 45%
Kėdainių 9 41%
Kretingos 9 41%
Marijampolės 9 41%
Vilniaus klinikinė 9 41%
Plungės 8 36%
Respublikinė Kauno 8 36%
Šilutės 8 36%
Anykščių 7 32%
Biržų 7 32%
Jurbarko 7 32%
Rokiškio 7 32%
Druskininkų 6 27%
Elektrėnų 6 27%
Joniškio 6 27%
Pasvalio 6 27%
Raseinių 6 27%
Šalčininkų 6 27%
Ukmergės 6 27%
Vilkaviškio 6 27%
Jonavos 5 23%
Kelmės 5 23%
Radviliškio 5 23%
Šakių 5 23%
Trakų 5 23%
Varėnos 5 23%
Kalvarijos 5 100%
Švenčionių 4 19%
Ignalinos 4 18%
Šilalės 4 18%
Kaišiadorių 3 14%
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Pakruojo 3 14%
Prienų 3 14%
Širvintų 3 14%
VKL Antakalnio fil. 3 14%
Zarasų 3 14%
Gargždų 2 9%
NaujosiosAkmenės 2 9%

8,33 39%

12.1.7.2 Visą parą atliekami tyrimai

Paklausus, ar ligoninėje bet kuriuo paros metu atliekami tyrimai, dauguma ligoninių atsakė

teigiami. Standartiniai kraujo ir šlapimo tyrimai, kraujo grupės ir kraujo atitikimo nustatymo

tyrimai, kraujo dujų ir pH nustatymas atliekami visose apklausoje dalyvavusiose ligoninėse.

Kraujo grupės ir kraujo atitikimo tyrimai, kraujo koaguliacijos tyrimai atliekami visose

ligoninėse, išskyrus VKL Antakalnio filialą. Kalvarijos ligoninė nepateikė duomenų. Apie kraujo

dujų ir pH Kalvarijos ligoninė irgi nepateikė duomenų. VKL Antakalnio fil. nėra svarbus, nes

pacientų su traumomis 2013 m. ten negydyta. Tačiau ne visose ligoninėse visą parą atliekami

mikrobiologiniai tyrimai. Duomenys apie tai pateikti 33 lentelėje:

33 lentelė: Visą parą atliekami tyrimai Lietuvos ligoninėse

Ligoninė
Mikrobiologiniai
tyrimai Ligoninė

Mikrobiologiniai
tyrimai Ligoninė

Mikrobiologiniai
tyrimai

Alytaus Ne Klaipėdos vaikų + Šiaulių +
Anykščių + Kretingos Ne Šilalės +
Biržų Ne Marijampolės + Šilutės Ne
Druskininkų Ne NaujosiosAkmenės Ne Širvintų Ne
Elektrėnų Ne Pakruojo Ne Švenčionių Ne
Gargždų Ne Panevėžio + Tauragės Ne
Ignalinos Ne Pasvalio Ne Telšių Ne
Jonavos Ne Plungės Ne Trakų Ne
Joniškio Ne Prienų Ne Ukmergės Ne
Jurbarko Ne Radviliškio Ne Utenos +

Kaišiadorių Ne Raseinių +
Vaikų ligoninė,
VUL SKF +

Kalvarijos N. d.
Respublikinė
Kauno Ne Varėnos Ne

Kauno
klinikinė +

Respublikinė
Klaipėdos + Vilkaviškio Ne

LSMUL
Kauno
klinikos + Rokiškio +

Vilniaus
klinikinė +

Kėdainių Ne RVUL + Visagino +

Kelmės + Šakių Ne
VKL Antakalnio
fil. Ne
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Klaipėdos
jūrininkų + Šalčininkų Ne

VUL Santariškių
klinikos +
Zarasų +

12.1.7.3 24 val./7 d. per savaitę atliekami tyrimai ir chirurginės manipuliacijos

Elektrokardiografinis ir rentgeno tyrimai yra prieinami visose mūsų tirtose Lietuvos ligoninėse.

Mažiausiai prieinamas pacientams yra magnetinis rezonansas. Visą išvardytą įranga, t. y.

angiografiniu ir ultragarsiniu tyrimu, kompiuterizuota tomografija, magnetiniu rezonansu,

laparocenteze (peritoninis lavažas), torakocenteze (pleuros ertmės drenažas), perikardiocenteze

disponuoja Klaipėdos jūrininkų ligoninė (kur beveik negydomi pacientai su traumomis),

Klaipėdos vaikų ligoninė, Santariškių klinikos, Respublikinė Klaipėdos, Kauno klinikos, be to, ši

įranga prieinama bet kuriuo paros metu. 8 iš 9 pavadinimų įrangos prieinama Kauno klinikinėje ir

Biržų ligoninėse. Informacija apie prieinamumą prie kitos įrangos pateikta 36 lentelėje.

Šalčininkų ligoninė neturi nei vienos iš išvardintų įrangos rūšių, o kai kurios ligoninės turi tik po

vieną, pvz., Elektrėnų, Gargždų, Kaišiadorių, Kalvarijų, Akmenės, Pakruojo ir Radviliškio.

34 lentelė: Visą parą pasiekiami tyrimai Lietuvos ligoninėse

Ligoninė Angiografi
nis tyrimas

Ultragarsi
nis tyrimas

Kompiuterizu
ota
tomografija

Magnetin
is
rezonans
as

Laparocente
zė
(peritoninis
lavažas)

Torakocente
zė (pleuros
ertmės
drenažas)

Perikardiocent
ezė

Alytaus Ne + + Ne + + Ne
Anykščių Ne + + Ne + + Ne
Biržų Ne + + + + + +
Druskinink
ų Ne + Ne Ne + + +
Elektrėnų Ne + Ne Ne Ne Ne Ne
Gargždų Ne + Ne Ne Ne Ne Ne
Ignalinos Ne + Ne Ne + + Ne
Jonavos Ne + Ne Ne + + Ne
Joniškio Ne + + Ne
Jurbarko Ne + Ne Ne + + +
Kaišiadorių Ne Ne Ne Ne Ne + Ne
Kalvarijos n. d. + n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Kauno
klinikinė + + + Ne + + +
LSMUL
Kauno
klinikos + + + + + + +
Kėdainių Ne + Ne Ne + + +
Kelmės Ne Ne Ne Ne + + Ne
Klaipėdos
jūrininkų + + + + + + +
Klaipėdos + + + + + + +
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vaikų
Kretingos Ne + Ne Ne + + +
Marijampol
ės Ne + + Ne + + +
Naujosios
Akmenės Ne + Ne Ne Ne Ne Ne
Pakruojo + Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Panevėžio Ne + + Ne + + +
Pasvalio Ne + + Ne + + Ne
Plungės ne + + ne
Prienų Ne Ne Ne Ne + + Ne
Radviliškio Ne + Ne Ne Ne Ne Ne
Raseinių Ne + + Ne + + Ne
Respubliki
nė Kauno Ne + + Ne + + +
Respubliki
nė
Klaipėdos + + + + + + +
Rokiškio Ne + + Ne + + Ne
RVUL + + + ne + + ne
Šakių Ne + Ne Ne + + Ne
Šalčininkų Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Šiaulių ne + + ne + + ne
Šilalės Ne Ne Ne Ne + + +
Šilutės Ne + + Ne + + +
Širvintų Ne Ne Ne Ne + + ne
Švenčionių Ne + Ne Ne + + Ne
Tauragės Ne + + Ne + + Ne
Telšių Ne + + Ne + + Ne
Trakų Ne + Ne Ne Ne + Ne
Ukmergės Ne + + Ne + + Ne
Utenos Ne + + Ne + + +
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF Ne + + + + + Ne
Varėnos Ne + Ne Ne + + +
Vilkaviškio Ne + + Ne + + +
Vilniaus
klinikinė + + + ne + + Ne
Visagino Ne + + Ne + + Ne
VKL
Antakalnio
fil. Ne + + Ne Ne Ne Ne
VUL
Santariškių
klinikos + + + + + + +
Zarasų Ne + Ne Ne Ne + Ne

+ 9 45 29 7 39 42 19
Ne 42 7 22 44 10 7 30
N. d. 1 0 1 1 1 1 1

+ 17,3% 86,5% 55,8% 13,5% 78,0% 84,0% 38,0%
Ne 80,8% 13,5% 42,3% 84,6% 20,0% 14,0% 60,0%
N. d. 2% 0% 2% 2% 2% 2% 2%
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12.1.8 Darbuotojai ir etatai

12.1.8.1 Etatų skaičius ir jų užpildymas

Šiuo metu didžiojoje dalyje ligoninių gydytojų dirba daugiau negu yra etatų. Vadinasi, dauguma

gydytojų dirba ne visu etatu. Tai gana normali praktika, nes dažnas gydytojas, kuris dirba

ligoninėse, dirba ir konsultacinėse poliklinikose, nemažai gydytojų dirba keliose gydymo

įstaigose. Šis reiškinys ir gauti duomenys neleidžia nustatyti, ar iš tiesų ligoninės susiduria su

gydytojų trūkumu. Lietuvos gydytojų etatų skaičius yra 347,53 mažesnis už dirbančių ligoninėse

gydytojų skaičių. Esminis darbuotojų skaičiaus, lyginant su etatais, skirtumas užfiksuotas tik šiose

ligoninėse: Šilutės ligoninėje gydytojų trūkumas, lyginant su etatais, yra 45 proc., Lazdijų –

33 proc., Šiaulių – 24 proc., Alytaus – 18 proc. Tiek Alytaus, tiek Šiaulių ligoninės yra svarbios

respublikinės ligoninės.

Slaugytojų etatų ir darbuotojų nesutapimas nėra toks didelis, kaip gydytojų, tik 4 proc. arba 640

darbuotojų. Tačiau įmanoma, kad vienas darbuotojas galėtų dirbti daugiau negu vienu etatu, todėl

šis trūkumas bendrai paėmus nėra reikšmingas. Reikšmingesni skirtumai yra tiktai didžiosiose

Lietuvos ligoninėse, t.y. Santariškių klinikose (14 proc. slaugytojų trūkumas), Respublikinėje

Kauno (13 proc.), Kauno klinikinėje (11 proc.) ir VU Vaikų ligoninėje (8 proc.). Pagalbinio

medicininio personalo etatai ir darbuotojų skaičius beveik sutampa.
35 lentelė: Lietuvos ligoninėse dirbantys gydytojai, slaugytojai bei pagalbinis med. personalas ir įstaigų etatų užpildymas

Ligo-ninė Gydytojai Slaugytojai Pagalbinis med. personalas

2013-12-31 Skirtu
-mo

poky-
tis

palygi
-nus
su

2012
m.,

proc.

2013-12-31 Skirtumo
pokytis

palyginus
su 2012 m.,

proc.

2013

Etatai Dar-
buo-
tojai

Skir-
tumas

Etatai Dar-
buoto-

jai

Skirtumas Etatai Dar-
buoto-

jai

Skir-
tumas

Alytaus 194,67 160 34,67 44,61 391,10 391 0,10 -2,15 78,00 82 -4,00
Anykščių 60,00 63 -3,00 -5,00 95,00 92 3,00 3,25 13,25 11 2,25
Biržų 42,50 51 -8,50 -8,50 101,60 104 -2,40 2,40 32,35 38 -5,65
Druski-
ninkų 41,88 54 -12,12 42,63 101,00 96 5,00 104,00 31,00 32 -1,00
Elektrėnų 40,00 47, -7,00 -10,25 57,25 53, 4,25 3,75 29,00 31, -2,00
Gargždų 36,50 46 -9,50 -10,00 79,25 76 3,25 5,50 68,00 69 -1,00
Ignalinos 44,80 40 4,80 0,05 62,35 60 2,35 1,25 24,00 23 1,00
Jonavos 80,51 115 -34,49 -39,00 178,12 172 6,12 7,75 62,95 65 -2,05
Joniškio 42,91 50 -7,09 -5,25 102,25 105 -2,75 -2,76 37,25 40 -2,75
Jurbarko 53,00 69 -16,00 -16,25 147,00 133 14,00 -0,75 38,00 35 3,00
Kaišiadorių 43,00 61 -18,00 -14,00 98,00 93 5,00 4,00 43,00 40 3,00
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Kalvarijos 10,75 17 -6,25 -6,75 25,75 23 2,75 3,50 5,75 6 -0,25
Kauno
klinikinė 455,83 407 48,83 35,51 637,25 569 68,25 11,75 247,55 223 24,55
LSMUL
Kauno
klinikos 2 198,00

219
8 0,00 0,00 2 400,00 2400 0,00 0,00

1 440,0
0 1440 0,00

Kėdainių 115,38 119 -3,63 -3,25 272,50 263 9,50 -4,75 82,50 86 -3,50
Kelmės 11,18 14 -2,82 -2,82 7,25 8 -0,75 -0,75 4,50 4 0,50
Klaipėdos
jūrininkų 211,10 183 28,10 29,35 498,00 465 33,00 33,00 279,00 245 34,00
Klaipėdos
vaikų 110,25 103 7,25 4,50 211,75 202 9,75 11,25 75,25 73 2,25
Kretingos 53,95 75 -21,05 -18,83 127,25 116 11,25 11,99 24,78 25 -0,22
Lazdijų 28,45 19 9,45 21,50 74,50 74 0,50 2,50 24,00 23 1,00
Marijampo-
lės 133,00 139 -6,00 -5,75 233,75 234 -0,25 -0,25 90,25 90 0,25
Naujosios
Akmenės 27,16 43 -15,85 -14,97 70,00 69,25 0,75 0,75 11,00 10,5 0,50
Pakruojo 4,75 8 -3,25 -4,25 5,25 6 -0,75 -0,75 5,25 5 0,25
Panevėžio 345,22 310 35,22 33,00 726,00 727 -1,00 -1,00 412,00 414 -2,00
Pasvalio 48,25 68 -19,75 -19,00 126,25 140 -13,75 -17,50 25,00 23 2,00
Plungės 51,00 63 -12,00 -7,38 135,50 140 -4,50 -1,63 71,00 69 2,00
Prienų 37,43 68 -30,58 -27,80 64,25 64 0,25 -1,75 9,00 10 -1,00
Radviliškio 53,00 81 -28,00 -18,00 95,00 101 -6,00 2,00 24,00 24 0,00
Raseinių 63,80 81 -17,20 -11,95 138,50 142 -3,50 -3,25 7,00 7 0,00
Respublikin
ė Kauno 327,26 408 -80,74 -79,76 599,10 524 75,10 26,25 407,50 412 -4,50
Respubliki-
nė
Klaipėdos 218,50 225 -6,50 1,50 410,00 418 -8,00 13,00 402,00 398 4,00
Rokiškio 19,00 26 -7,00 -7,00 31,50 29 2,50 -0,50 7,50 7 0,50
RVUL 406,25 435 -28,75 -26,75 563,50 564 -0,50 -2,75 354,75 370 -15,25
Šakių 52,50 69 -16,50 -16,80 137,75 135 2,75 0,25 59,50 61 -1,50
Šalčininkų 50,50 55 -4,50 -0,25 98,00 103 -5,00 -5,00 42,25 40 2,25

Šiaulių 426,38 324
102,3

8 99,38 1 089,05 1045 44,05 43,77 372,50 342 30,50
Šilalės 29,15 56 -26,85 -23,75 64,90 62 2,90 1,75 44,10 45 -0,90
Šilutės 78,25 43 35,25 32,50 144,25 127 17,25 17,75 43,50 45 -1,50
Širvintų 28,70 53 -24,30 -15,05 48,54 50 -1,46 -2,75 14,25 16 -1,75
Švenčionių 47,50 56 -8,50 -5,75 103,00 90 13,00 10,25 45,50 57 -11,50
Tauragės 52,63 109 -56,38 -56,13 214,88 198 16,88 8,00 20,50 16 4,50
Trakų 19,50 38 -18,50 -18,25 6,75 8 -1,25 -1,25 4,75 5 -0,25
Ukmergės 108,25 98 10,25 9,00 232,50 223 9,50 8,25 49,50 50 -0,50
Utenos 105,50 111 -5,50 -7,00 196,50 189 7,50 -1,25 39,00 38 1,00
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF 385,10 383 2,10 3,50 569,25 523 46,25 45,50 75,50 73 2,50
Varėnos 44,00 58 -14,00 -14,00 112,00 111 1,00 2,00 67,00 71 -4,00
Vilkaviškio 70,50 75 -4,50 -2,50 145,25 145 0,25 0,50 25,75 25 0,75
Vilniaus
klinikinė 345,25 318 27,25 -9,75 547,75 502 45,75 37,25 402,00 383 19,00
Visagino 49,00 73 -24,00 -24,50 136,50 141 -4,50 -8,75 89,25 109 -19,75
VKL
Antakalnio
fil. 115,50 132 -16,50 -10,75 167,50 147 20,50 24,00 299,50 302 -2,50
VUL
Santariškių
klinikos 847,25 904 -56,75 -44,74 1 482,25 1271 211,25 172,25 413,25 398 15,25
Zarasų 26,75 38 -11,25 -15,55 65,50 66 -0,50 -1,00 5,00 5 0,00
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Iš viso 8 491,5 8839 -347,5 -270,2 14 427 13789 638,64 558,88 6 578,98 6511,5 67,48

12.1.8.2 Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių neatskleidžia, kad tendencija būtų senėjantys darbuotojai

arba atvirkščiai –visi jauni. Galima teigti, kad pagal amžių darbuotojai pasiskirstę tolygiai visose

amžiaus grupėse. Pastebėta, kad didžiosiose respublikinėse ligoninėse dirba daugiau jaunesnių

gydytojų, o rajonuose – daugiau vyresnių, bet labai didelių nuokrypių nėra. Tokia pati situacija

yra ir su slaugytojais bei pagalbiniu personalu.

36 lentelė: Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių Lietuvos ligoninėse

Ligoninė Darbuotojų
amžius

Gydytojai Slaugytoja
i

Pagalbinis med.
personalas

<
25
met
ai

26–
40
met
ai

41–
50
met
ai

51–
60
met
ai

>6
0

met
ų

<
25
met
ai

26–
40
met
ai

41–
50
met
ai

51–
60
met
ai

>6
0

met
ų

<
25
met
ai

26–
40
met
ai

41–
50
met
ai

51–
60
met
ai

>6
0

met
ų

Alytaus 1 22 40 59 38 5 48 186 129 23 6 28 25 21 2
Anykščių 0 7 15 24 18 2 13 37 36 4 1 3 4 3 0
Biržų 0 8 14 17 12 0 32 34 21 14 0 12 20 6 0
Druskininkų 6 12 21 15 10 46 32 8 9 11 11 1
Elektrėnų 0 16 9 16 6 0 5 15 26 7 0 2 8 15 6
Gargždų 7 12 10 17 1 7 41 24 3 12 17 32 8
Ignalinos 11 4 10 15 4 21 31 4 10 11 2
Jonavos 42 42 22 9 34 70 48 20 11 19 21 14
Joniškio 9 9 17 15 1 3 54 40 7 10 17 12 1
Jurbarko 14 24 23 8 26 53 50 4 5 17 13
Kaišiadorių 2 21 9 19 10 0 8 35 40 10 0 5 10 17 8
Kalvarijos 1 5 7 4 8 13 2 4 2
Kauno
klinikinė

162 142 77 26 203 220 153 3 85 81 52 5

LSMUL
Kauno
klinikos

15 363 329 257 198 65 604 910 599 222 31 388 503 346 170

Kėdainių 37 16 44 22 6 23 104 101 29 2 16 19 31 18
Kelmės 2 8 4 2 4 2 3 1
Klaipėdos
jūrininkų

27 49 67 40 10 157 173 104 21 15 87 79 39 25

Klaipėdos
vaikų

0 15 37 24 27 4 37 95 59 7 3 10 20 31 9

Kretingos 14 15 23 23 6 55 43 12 3 13 9
Lazdijų 1 3 9 6 12 14 46 2 6 10 6 1
Marijampolės 34 39 47 19 1 64 111 49 9 28 41 14 7
NaujosiosAk
menės

2 1 7 4 19 34 11 1 2 5 3

Pakruojo 2 3 3 1 3 2 2 2 1
Panevėžio 42 60 80 107 31 57 265 270 133 7 14 196 117 38 40
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Pasvalio 4 10 31 23 2 14 54 60 7 3 13 7
Plungės 0 18 8 15 22 - 24 48 56 12 1 7 36 19 6
Prienų 2 23 15 14 14 3 35 20 7 1 5 3 1
Radviliškio 22 6 43 10 1 12 36 45 7 7 9 8
Raseinių 22 22 23 14 16 55 64 7 5 2
Respublikinė
Kauno

10 62 166 122 48 22 163 108 196 35 14 96 107 168 27

Respublikinė
Klaipėdos

0 27 49 85 64 21 53 127 198 19 19 57 138 169 15

Rokiškio 4 7 10 15 4 16 8 1 1 4 2
RVUL 10 226 94 67 38 20 216 238 78 12 29 81 80 126 54
Šakių 25 11 17 16 23 60 48 4 4 15 25 13 4
Šalčininkų 9 3 23 20 16 60 15 2 4 12 20 4
Šiaulių 11 46 76 105 86 88 228 390 275 64 20 48 106 131 37
Šilalės 19 5 15 17 1 21 34 6 1 7 14 15 8
Šilutės 4 7 16 16 1 16 58 46 6 4 18 5 11 7
Širvintų 22 11 11 9 3 27 18 2 2 1 4 7 2
Švenčionių 6 4 25 21 16 42 29 3 2 14 9 2
Tauragės 41 26 20 22 1 18 92 71 16 5 5 5 1
Trakų 20 7 7 4 2 5 0 1 2 3
Ukmergės 34 17 25 22 26 98 85 14 2 10 19 18 1
Utenos 24 23 34 30 29 58 92 10 3 5 9 19 2
Vaikų
ligoninė, VUL
SKF

12 184 85 68 34 19 145 206 135 18 3 16 31 22 1

Varėnos 12 23 12 11 1 29 48 23 10 10 33 24 4
Vilkaviškio 30 14 17 14 2 14 77 47 5 6 8 10 1
Vilniaus
klinikinė

31 82 71 99 35 23 144 184 121 30 15 82 88 133 65

Visagino 3 11 33 26 25 53 51 12 13 33 45 18
VKL
Antakalnio fil.

12 7 22 22 35 20 31 35 45 17

Zarasų 9 4 16 9 10 21 36 2 4 1
Iš viso 148 1868 1706 1893 124

2
373 2864 4845 3688 748 192 1425 1854 1720 579

12.1.8.3 Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas, kompetencijos kėlimas

Nei mokymų, nei bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis traumų srityje nevykdo tik kelios

ligoninės. Dalis iš jų traumų arba iš viso negydo, arba gydo tik labai mažą dalį visų pacientų, pvz.,

Klaipėdos jūrininkų (stacionare traumų negydė visai), Vilniaus klinikinė (stacionare negydė visai)

kartu su Antakalnio filialu (traumas patyrusiems jokios pagalbos neteikė), Zarasų (stacionare

traumų negydė), Kaišiadorių (stacionare traumų negydė). Švenčionių ir Šalčininkų gydė nedidelę

dalį traumų. Visose kitose ligoninėse vykdyta kvalifikaciją ir kompetencijas didinanti veika.

2013 m. 18 ligoninės iš 53 organizavo arba siuntė savo darbuotojus į mokymus, konferencijas. 37

ligoninės iš 53 bendradarbiauja su GMP, 11 bendradarbiauja su rajoninėmis ligoninėmis, 19
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bendradarbiauja su atraminėmis ligoninėmis, 30 bendradarbiauja su traumos centrais. Tendenciją

bendradarbiauti dažniausiai nusako ligoninės geografinė padėtis (kuri ligoninės yra geografiškai

artimesnė ir į kurią vežami traumą patyrę asmenys ir kitaip susirgę ligoniai).

37 lentelė: Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas, kompetencijos kėlimas Lietuvos ligoninėse

Ligoninė Ar ligoninė
2013 m.
organizavo
mokymus,
kurie
pagerintų
pagalbos
patyrusiems
traumas
pacientams
kokybę (pvz.,
konferencijas
, kursus,
simuliacijas)?

Ar ligoninė
bendradarbiauj
a su GMP?

Ar ligoninė
bendradarbiauja
su rajoninėmis
ligoninėmis?

Ar ligoninė
bendradarbiauj
a su
atraminėmis
ligoninėmis?

Ar ligoninė
bendradarbiauja su
traumos centrais?

Alytaus Ne Alytaus Ne Ne Ne

Anykščių
Konferencijo
s + Ne Ne Ne

Biržų Ne Biržų Ne Panevėžio Ne

Druskininkų

Kursai,
skubioji
medicinos
pagalba, 40
val. Druskininkų Alytaus LSMU Kauno klinikos

Elektrėnų Ne Elektrėnų

Gargždų Ne Gargždų Ne

Respublikinė
Klaipėdos,
Klaipėdos
universitetinė Ne

Ignalinos Ne Ne Ne Ne Ne

Jonavos
Kursai 27
asm. Ne Ne Ne Ne

Joniškio Ne Respublikinė Šiaulių

Jurbarko Ne Jurbarko Ne

LSMUL Kauno
klinikos,
Tauragės Ne

Kaišiadorių Ne

Kalvarijos
Konferencijo
s Marijampolės

Kauno klinikinė
Simuliacijos
7 + + + +

LSMUL Kauno
klinikos Ne

Kauno miesto
GMP

Visos Kauno
apskr. ligoninės.

Visos Kauno
apskr.
ligoninės.

Visos Kauno apskr.
ligoninės

Kėdainių Ne Kėdainių Ne Ne
LSMUL Kauno
klinikos

Kelmės Ne Kelmės Ne
Šiaulių
respublikinė Ne

Klaipėdos
jūrininkų Ne Ne
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Klaipėdos vaikų
Konferencijo
s

Klaipėdos
greitosios
medicininės
pagalbos stotis

Respublikinė
Klaipėdos,
Skuodo,
Kretingos,
Gargždų,
Klaipėdos,
Jūrininkų,
Palangos,Šilutės
, Šilalės,
Tauragės,
Plungės r.,
Regioninė
Telšių,
Mažeikių
ligoninės

Vaikų ligoninė,
Vilniaus
universitetinė,
Santariškių,
Kauno
klinikos,

Vaikų ligoninė,
Vilniaus
universitetinė,
Santariškių, Kauno
klinikos,

Kretingos Ne Kretingos Ne

Respublikinė
Klaipėdos
ligoninė,
Klaipėdos
jūrininkų
ligoninė

Klaipėdos
universitetinė
ligoninė, LSMU
Kauno klinikos
(nudegimo)

Lazdijų +
Alytaus,
Druskininkų Ne

Alytaus
ligoninė LSMUL KK

Marijampolės Ne

VšĮ
Marijampolės
GMP stotis

VšĮ Kazlų
Rūdos ligoninė,
VšĮ Kalvarijos
ligoninė Ne LSMUL KK

NaujosiosAkmenė
s Ne Akmenės
Pakruojo Pakruojo Šiaulių

Panevėžio Ne

Panevėžio m.
greitosios
medicinos
pagalbos stotis

Panevėžio
apskrities
rajoninės
ligoninės

VUSKL, LSMU
klinikinė ligoninė

Pasvalio Ne + Ne Ne Ne

Plungės Kursai ATLS

Klaipėdos
universitetinė
ligoninė

Prienų Ne
VšĮ Prienų
PSPC GMP

LSMUL Kauno
klinikų Skubios
pagalbos skyrius

Radviliškio Ne
Radviliškio
GMP Ne

Respublikinė
Šiaulių
ligoninė Ne

Raseinių Ne Raseinių Ne
LSMUL VšĮ Kauno
klinikos

Respublikinė
Kauno Ne

Kauno miesto
GMP

Respublikinė
Klaipėdos

Tarptautinė
konferencija
„Baltic
Conferense
on
arthroscopy“

Klaipėdos m.
GMP

Rokiškio
Konferencijo
s ir kursai 2

Rokiškio
PASPC Ne

Panevėžio,
Vilniaus GMP
ligoninė Ne
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RVUL

Konferencijo
s 24, Kursai
55 ne ne ne ne

Šakių Kursai 4
Šakių GMP
stotis Ne

LSMU Kauno
klinikos LSMU Kauno klinikos

Šalčininkų Ne

Šiaulių Ne
Šiaulių miesto
GMP Ne Ne Ne

Šilalės Kursai ACLS Tauragės KUL

Šilutės Ne
VšĮ Šilutės
PSPC

Klaipėdos
universitetinė,
RespublikinėKlaipėdo
s

Širvintų Ne Ne Ne

Respublikinė
Vilniausuniversitetinė
ligoninė

Švenčionių Ne
Tauragės Ne Tauragės

Telšių
Klaipėdos
universitetinė

Trakų Ne + + + +

Ukmergės

Kursai,
Skubioji
medicinos
pagalba (2
grupės – 48
dalyviai)

Ukmergės
PSPC GMP
skyrius Širvintų Ne

LSMUK,
VULSantariškių
klinikos, RVUL

Utenos
Konferencijo
s 2, Kursai 4

Utenos Zarasų
Molėtų

Molėtų
Zarasų

VUL Santariškių
klinikos

Vaikų ligoninė,
VUL SKF Ne Ne Ne Ne Ne
Varėnos ne Varėnos PSPC

Vilkaviškio Kursai 3
Vilkaviškio
PSPC

Vilniaus klinikinė Ne

Visagino
Konferencijo
s 3, Kursai 1 VšĮ RVUL

Zarasų, Utenos,
Ignalinos
ligoninės

UAB
Ortopedinė
technika,
Vilnius RVUL

VKL Antakalnio
fil. ne ne ne ne

VUL Santariškių
klinikos Ne

Atveža
pacientus
įvairių visos
Lietuvos
miestų ir rajonų
GMP

Atvežami
pacientai iš
įvairių visos
Lietuvos
ligoninių RVUL

Zarasų Ne
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12.1.9 Moksliniai tyrimai, siekiant pagerinti pagalbos kokybę traumas patyrusiems pacientams

2013 m. mokslinius tyrimus vykdė trys Lietuvos ligoninės: Kauno klinikinė, VU Vaikų ligoninė ir

Respublikinė Vilniaus universitetinė. Kauno klinikinės ligoninės tyrimų kryptys buvo šios: kelio

sąnarių lūžimų gydymo efektyvumo vertinimas, nuskausminimo ir skausmo kontrolė pacientams

po kelio sąnario raiščių ortroskopinių operacijų. Vaikų ligoninės tyrimų kryptis buvo skubios

pagalbos gerinimas sunkią traumą patyrusiems vaikams. Vilniaus universitetinė ligoninė

informacijos apie tyrimų kryptis nepateikė.

12.1.10 Paslaugų teikimo procedūros, protokolai, procesai ir jų kontrolė

12.1.10.1 Elektroniniu būdu registruojami pagalbos teikimo laikai traumą (TLK 10 kodai: S, T

šifrai) ir kokybiniai pagalbos indikatoriai

Siekiant tobulinti paslaugų teikimo kokybę, visų pirma, būtina stebėti situaciją. Tai daroma

analizuojant kokybinius rodiklius. Jų gali būti įvairių, bet gana svarbūs yra paciento aptarnavimo

laikai, kaip sėkmingai pavyko atlikti operaciją, ar pacientas po kurio laiko patiria šalutinių

traumos poveikių ir pan. Į klausimą, ar registruojami pagalbos laikai, neigiamai atsakė dauguma

Lietuvos ligoninių, t. y. Biržų, Druskininkų, Gargždų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko,

Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno klinikinė, LSMUL Kauno klinikos, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos

jūrininkų, Kretingos, Marijampolės, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės,

Prienų, Radviliškio, Raseinių, Respublikinė Kauno, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės,

Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Vaikų ligoninė, VUL SKF, Varėnos,

Vilkaviškio, Vilniaus klinikinė, Visagino, VKL Antakalnio fil., VUL Santariškių klinikos.

Ligoninių, kurio šį klausimą apie kokybės rodiklius atsakė teigiamai, pateikti duomenys matyti 38

lentelėje.

38 lentelė: Kokybės rodikliai, registruojami Lietuvos ligoninėse

Ligoninė
Elektroniniu būdu registruojami pagalbos teikimo laikai traumą (TLK 10 kodai: S,
T šifrai) patyrusiemspacientams ir kokybiniai pagalbos indikatoriai

Alytaus

1. Paciento atvykimo laikas (žymimas registruojant); 2. Gydytojo iškvietimo laikas; 3. Gydytojo
atvykimo laikas (sutampa su paciento atvykimo laiku arba būna anksčiau, jei informacija apie
atvežamą pacientą gaunama iš anksto); 4.Stacionarizavimo laikas

Anykščių Registruojami laikai

Elektrėnų
1.Atvykimo laikas; 2. Pirminės apžiūros laikas; 3.Paguldymo laikas; 4.Intervencijų
laikai(operacijos); 5.Išrašymo laikas
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Klaipėdos vaikų Paciento atvykimo laikas;paciento apžiūros laikas;paciento paguldymo į skyrių laikas
Respublikinė
Klaipėdos Registruojami laikai
RVUL Ligonių valdymo sistema (pagal būtinosios pagalbos kategoriją)
Telšių Registruojami laikai
Utenos Registruojami laikai

12.1.10.2 Kokybės auditas

Į klausimą, ar ligoninės vykdo kokybės auditą, neigiamai atsakė daugelis gydymo įstaigų, pvz.:

Alytaus, Biržų, Druskininkų, Gargždų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Kalvarijos, Kauno klinikinė,

Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos jūrininkų, Lazdijų, Naujosios Akmenės, Pasvalio, Plungės, Prienų,

Radviliškio, Raseinių, Respublikinė Kauno, RVUL, Šakių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių,

Tauragės, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus klinikinė, Visagino, VKL Antakalnio fil.

ir Zarasų. Keletas ligoninių nepateikė duomenų: Anykščių, Kaišiadorių, Marijampolės,

Respublikinė Klaipėdos. Teigiamai atsakiusių, t. y. tų, kurios vykdo kokybės auditus ir kontrolę,

informacija pateikiama 39 lentelėje.

39 lentelė: Informacija apie kokybės audito identifikuotas problemas Lietuvos ligoninėse

Ligoninė Pagrindinės problemos
Elektrėnų Auditus vykdo, bet problemų nepateikė
Jurbarko 1. Ribotos ištyrimo galimybės (KT), 2. Sudėtinga būtų teikti pagalbą masinių nelaimių atvejais
LSMUL Kauno
klinikos 1. TK auditas, 2. Traumos pagalbos teikimo etapų aptarimai bei procesų optimizavimas
Klaipėdos vaikų Auditus vykdo, bet problemų nepateikė
Kretingos 1. Neturi telerentgeno (C lanko)
Pakruojo 1. Nekokybiškos medicininės dokumentacijos pildymas

Panevėžio
1. Personalo stoka priėmimo-skubios pagalbos sk., 2. Individualios apsaugos priemonės, 3.
Pakaitinių transporto automobilių stoka.

Rokiškio Auditus vykdo, bet problemų nepateikė
Šalčininkų Auditus vykdo, bet problemų nepateikė
Šiaulių Gydytojų specialistų konsultacijų suteikimas laiku
Telšių Auditus vykdo, bet problemų nepateikė

Ukmergės
1. Pacientas turėtų greičiau patekti į traumos skyrius, 2. Per mažai GMP automobilių rajone, 3.
Per ilgai laukiama reanimobilio

Vaikų ligoninė,
VUL SKF

1. Nepakankamas duomenų fiksavimas įvykio vietoje ir paciento transportavimo metu. 2.
Pirmosios intervencijos laikas galėtų būti trumpesnis.

VUL Santariškių
klinikos

1. Ne iki galo kokybiškai sudaromas tyrimo ir gydymo planas. 2. Teikiant būtinąją pagalbą
nepažymimi pagalbos teikimo pradžios ir pabaigos laikai. 3. Pacientai nepakankamai aiškiai
informuojami apie atliekamas procedūras.
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12.1.11Smegenų mirties diagnozavimo protokolas ir dalyvavimas rengiant donorus

Šių procedūrų nėra įsidiegusios šios ligoninės: Anykščių, Biržų, Druskininkų, Elektrėnų,

Gargždų, Ignalinos, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno klinikinė, Kėdainių,

Kelmės, Kretingos, Lazdijų, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Pasvalio, Prienų, Radviliškio,

Raseinių, Respublikinė Kauno, Šakių, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Tauragės,

Telšių, Trakų, Varėnos, Vilniaus klinikinė, Visagino, VKL Antakalnio fil. ir Zarasų. Plungės

ligoninė nepateikė duomenų. Kitos ligoninės, kurios yra įsidiegusios smegenų mirties

diagnozavimo protokolą ir dalyvauja rengiant donorus paruošė iš viso 96 donorus (92 efektyvius).

40 lentelėje pateikiama detali donorų 2013 m. statistika.
40 lentelė: 2013 m. Lietuvos ligoninėse paruošti donorai

Ligoninė Paruošti donorai 2013 m.,
vnt.

Alytaus 3
Joniškio 0
LSMUL Kauno klinikos 43
Klaipėdos jūrininkų 2
Klaipėdos vaikų 0
Marijampolės
Panevėžio 6
Respublikinė Klaipėdos
Rokiškio
RVUL 25
Šiaulių 8 donorai (5 efektyvūs)
Ukmergės 2
Utenos 0
Vaikų ligoninė, VUL SKF 1
Vilkaviškio
VUL Santariškių klinikos 6 (efektyvūs 5)
Iš viso 96 (efektyvūs 92)
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12.2 GMP įstaigų galimybės teikti pagalbą traumas patyrusiems pacientams

Siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimybes teikti pagalbą traumas

patyrusiems pacientams, buvo vertintos teikiamų paslaugų apimtys, įstaigų infrastruktūros

išvystymas, įstaigose dirbančių ortopedų traumatologų, chirurgų ir anesteziologų reanimatologų

skaičius bei įstaigų pasiekiamumas.

12.2.1 GMP paslaugų apimties vertinimas

Atliekant tyrimą, buvo vertinta, kokią teritoriją ir kiek gyventojų aptarnauja kiekvienas GMP

skyrius, kiek atskirose teritorijose įvyksta trauminių įvykių, kiek kvietimų aptarnauja atskiras

GMP skyrius, per kiek laiko GMP reaguoja į iškvietimą ir pristato pacientą į gydymo įstaigą, koks

darbo krūvis tenka vienai brigadai ir kita susijusi informacija.

41 lentelė: Aptarnaujamos apimtys, 2013

Regionas Aptar-
naujama
teritorija

Aptar-
naujama
teritorija

Aptarnaujamas gyventojų skaičius Kvietimai traumas patyrusiems
asmenims

km2 Dalis,
proc.

Iš viso, vnt. Dalis,
proc.

Gyven-
tojų

skaičius,
1 km2

Iš viso,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius
1000

gyventojų

Alytaus apskr. 5 392 8,3% 279 712 8,7% 224,6 2 280 3,0% 12,4
Alytaus r. 1 411 2,2% 212 203 6,6% 150,4 1 307 1,7% 6,2
Druskininkų r. 454 0,7% 21 000 0,7% 46,3 352 0,5% 16,8
Lazdijų r. 1 309 2,0% 22 381 0,7% 17,1 289 0,4% 12,9
Varėnos r. 2 218 3,4% 24 128 0,7% 10,9 332 0,4% 13,8
Kauno apsk. 8 089 12,4 % 666 675 20,7 % 2 662,8 17 444 22,6 % 24,2
Jonavos r. 944 1,5% 45 775 1,4% 48,5 263 0,3% 5,7
Kaišiadorių r. 1 087 1,7% 32 922 1,0% 30,3 938 1,2% 28,5
Kauno m. 157 0,2% 384 025 11,9 % 2 446,0 11 104 14,4 % 28,9
Kauno r. 1 496 2,3% 79 570 2,5% 53,2 1 445 1,9% 18,2
Kėdainių r. 1 677 2,6% 53 565 1,7% 31,9 1 722 2,2% 32,1
Prienų r. 1 155 1,8% 33 933 1,1% 29,4 1 087 1,4% 32,0
Raseinių r. 1 573 2,4% 36 885 1,1% 23,5 885 1,1% 24,0
Klaipėdos apskr. 6 289 9,7% 334 379 10,4 % 259,8 9 369 12,1 % 24,4
Klaipėdos r. Gargždų 1 336 2,1% 51 487 1,6% 38,5 966 1,3% 18,8
Kretingos r. 989 1,5% 40 950 1,3% 41,4 1 040 1,3% 25,4
Klaipėdos m. 1 347 2,1% 177 618 5,5% 131,9 5 891 7,6% 33,2
Skuodo r. 911 1,4% 20 164 0,6% 22,1 421 0,5% 20,9
Šilutės r. 1 706 2,6% 44 160 1,4% 25,9 1 051 1,4% 23,8
Marijampolės apskr. 4 463 6,9% 159 447 5,0% 104,2 3 396 4,4% 20,5
Marijampolės r. 1 751 2,7% 85 503 2,7% 48,8 2 049 2,7% 24,0
Šakių r. 1 453 2,2% 32 052 1,0% 22,1 742 1,0% 23,1
Vilkaviškio r. 1 259 1,9% 41 892 1,3% 33,3 605 0,8% 14,4
Panevėžio apskr. 10 039 15,4% 291 140 9,0% 2 087,9 7 570 9,8% 28,4
Akmenės r. 844 1,3% 24 455 0,8% 29,0 841 1,1% 34,4
Biržų r. 1 476 2,3% 27 026 0,8% 18,3 724 0,9% 26,8
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Regionas Aptar-
naujama
teritorija

Aptar-
naujama
teritorija

Aptarnaujamas gyventojų skaičius Kvietimai traumas patyrusiems
asmenims

km2 Dalis,
proc.

Iš viso, vnt. Dalis,
proc.

Gyven-
tojų

skaičius,
1 km2

Iš viso,
vnt.

Dalis,
proc.

Skaičius
1000

gyventojų

Kupiškio r. 1 080 1,7% 19 853 0,6% 18,4 626 0,8% 31,5
Pakruojo r. 1 316 2,0% 23 745 0,7% 18,0 614 0,8% 25,9
Panevėžio r. 50 0,1% 97 343 3,0% 1 946,9 3 221 4,2% 33,1
Panevėžio r. 2 178 3,4% 37 494 1,2% 17,2 875 1,1% 23,3
Pasvalio r. 1 289 2,0% 27 790 0,9% 21,6 669 0,9% 24,1
Rokiškio r. 1 806 2,8% 33 434 1,0% 18,5 n. d. n. d. n. d.
Šiaulių apskr. 6 435 9,9% 282 997 8,8% 333,2 7 007 9,1% 24,4
Radviliškio r. 1 561 2,4% 41 540 1,3% 26,6 1 144 1,5% 27,5
Joniškio r. 1 152 1,8% 25 610 0,8% 22,2 566 0,7% 22,1
Kelmės r. 1 705 2,6% 32 000 1,0% 18,8 660 0,9% 20,6
VšĮ Neringos PSPC 90 0,1% 2 719 0,1% 30,2 n. d. n. d. n. d.
Šiaulių m. 726 1,1% 155 346 4,8% 213,9 3 967 5,1% 25,5
Šiaulių r. 1 200 1,8% 25 782 0,8% 21,5 670 0,9% 26,0
Tauragės apskr. 3 876 6,0% 99 157 3,1% 78,4 906 1,2% 9,7
Šilalės r. 1 188 1,8% 26 520 0,8% 22,3 103 0,1% 3,9
Jurbarko r. 1 509 2,3% 29 693 0,9% 19,7 614 0,8% 20,7
Tauragės r. 1 179 1,8% 42 944 1,3% 36,4 189 0,2% 4,4
Telšių apskr. 4 359 6,7% 148 798 4,6% 105,7 679 0,9% 4,5
Mažeikių r. 1 220 1,9% 57 555 1,8% 47,2 316 0,4% 5,5
Plungės r. 1 700 2,6% 46 190 1,4% 27,2 188 0,2% 4,1
Telšių r. 1 439 2,2% 45 053 1,4% 31,3 175 0,2% 3,9
Utenos apskr. 7 256 11,2% 148 638 4,6% 466,9 3 412 4,4% 22,8
Visagino r. 58 0,1% 21 984 0,7% 376,3 498 0,6% 22,7
Anykščių r. 1 765 2,7% 28 142 0,9% 15,9 653 0,8% 23,2
Ignalinos r. 1 496 2,3% 18 085 0,6% 12,1 483 0,6% 26,7
Molėtų r. 1 374 2,1% 20 399 0,6% 14,9 674 0,9% 33,0
Utenos r. 1 229 1,9% 42 000 1,3% 34,2 946 1,2% 22,5
Zarasų r. 1 334 2,1% 18 028 0,6% 13,5 158 0,2% 8,8
Vilniaus apskr. 8 825 13,6 % 806 658 25,1% 1 569,1 25 103 32,5 % 28,8
Švenčionių r. 1 692 2,6% 26 527 0,8% 15,7 887 1,1% 33,4
Ukmergės r. 1 395 2,1% 37 911 1,2% 27,2 992 1,3% 26,2
Elektrėnų r. 509 0,8% 24 740 0,8% 48,6 844 1,1% 34,1
Šalčininkų r. 1 491 2,3% 34 106 1,1% 22,9 742 1,0% 21,8
Trakų r. 1 208 1,9% 34 262 1,1% 28,4 1 030 1,3% 30,1
Vilniaus r. 2 129 3,3% 95 052 3,0% 44,7 2 154 2,8% 22,7
Viešoji įstaiga Greitosios
medicinos pagalbos stotis
(Vilniaus m.)

401 0,6% 554 060 17,2 % 1 381,7 18 454 23,9 % 33,3

Iš viso: 65 024 100,0% 3 217 601 100,0% 7 892,4 77 166 100,0% 23,98

Didžiausias aptarnaujamas teritorijas turi Varėnos, Panevėžio bei Vilniaus rajonus aptarnaujančios

GMP organizacijos. O daugiausia gyventojų aptarnauja Vilniaus m., Alytaus r., Kauno m., Šiaulių

greitosios medicinos pagalbos stotys. Aptarnauti didelę teritoriją mažiau rizikinga, jeigu toje

teritorijoje nėra daug gyventojų. Arba tuomet reikia turėti gana didelę brigadų atsargą. Todėl

svarbu, kad aptarnaujamų gyventojų skaičius viename km2 būtų nedidelis, kai teritorija didesnė.

Jeigu abu rodikliai dideli, tai sudaro poreikį didesniam automobilių ir greitosios medicinos
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pagalbos darbuotojų skaičiui. Greitosios medicinos pagalbos stotys, kurios ir aptarnauja didelę

teritoriją, ir kur gyventojų tankumas yra didelis, yra Alytaus bei Klaipėdos miesto GMPS. Todėl

ten atitinkamai yra ir didesnė rizika. Greitosios medicinos pagalbos stočių, kurios aptarnauja mažą

teritoriją su palyginti nedideliu gyventojų tankumu, pavyzdžiais yra Druskininkų ir Akmenės

greitosios medicinos pagalbos stotys.

Analizuojant traumas patyrusių asmenų, kuriems buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba,

skaičių, išsiskiria dvi stotys, aptarnavusios labai didelį skaičių asmenų, t. y. Vilniaus miesto, kuri

aptarnavo net 23,9proc. (18 454) visų bendrai besikreipusių žmonių skaičiaus, ir Kauno stotis,

aptarnavusi 14,4proc. (11 104) visų šalies gyventojų. Kitos stotys aptarnavo ženkliai mažesnius

traumas patyrusių asmenų skaičius. Mažiausiai aptarnavo Šilalės greitosios pagalbos stotis –tik

103 asmenis. 44 lentelėje pateikiamas iškvietimų skaičius 1 000 aptarnaujamos teritorijos asmenų.

Tai rodo, ar traumos yra dažnos aptarnaujamoje teritorijoje. Mažiausiai iškvietimų 1 000

gyventojų tenka stotims, esančioms Telšių ir Tauragės apskrityse, išskyrus Jurbarką. Nedidelis

kvietimų skaičius 1 000 gyventojų yra ir Alytaus apskrityje. Nors didžiausias šis rodiklis yra

Vilniaus apskrityje, tačiau arti Vilniaus apskrities yra daugelis kitų apskričių bei atskirų greitosios

medicinos pagalbos stočių, todėl galima teigti, kad tarp atskirų GMP aptarnaujamų teritorijų

dydžių nėra ypatingų nuokrypių.

42 lentelė: GMP stoties, skyriaus brigadų skaičius, 2013 m.

Regionas Pažangaus
gyvybės
palaikymo
brigados,
vnt.

Pradinio
gyvybės
palaikym
o
brigados,
vnt.

Iš
visobriga
dų, vnt.

Brigadai
tenkantis
plotas
GMP,
km2

Vienai
brigadai
tenkantis
gyventojų
skaičius,
tūkst.

Brigadai
tenkantis
kvietimų
skaičius
GMP

Akmenės r. 2,50 2,50 337,6 9,8 336,4
Alytaus r. 6,40 6,40 220,5 33,2 204,2
Anykščių r. 2,00 2,00 882,5 14,1 326,5
Biržų r. 2,00 0,00 2,00 738,0 13,5 362,0
Druskininkai 2,00 2,00 227,0 10,5 176,0
Elektrėnai 2,00 0,35 2,35 216,6 10,5 359,1
Ignalinos r. 2,25 2,25 664,9 8,0 214,7
Jonavos r. 3,00 3,00 314,7 15,3 87,7
Joniškio r. 2,50 0,00 2,50 460,8 10,2 226,4
Jurbarko r. 3,00 3,00 503,0 9,9 204,7
Kaišiadorių r. 3,00 3,00 362,3 11,0 312,7
Kauno m. 15,23 3,65 18,88 8,3 20,3 588,1
Kauno r. 5,50 5,50 272,0 14,5 262,7
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Kėdainių r. 4,00 4,00 419,3 13,4 430,5
Kelmės r. 2,50 2,50 682,0 12,8 264,0
Klaipėdos m. 5,00 5,50 10,50 128,3 16,9 561,0
Klaipėdos r. 3,00 3,00 445,3 17,2 322,0
Kretingos r. 3,00 3,00 329,7 13,7 346,7
Kupiškio r. 2,50 2,50 432,1 7,9 250,4
Lazdijų r. 2,00 2,00 654,5 11,2 144,5
Marijampolė 6,00 6,00 291,8 14,3 341,5
Mažeikių r. 4,00 0,00 4,00 305,1 14,4 79,0
Molėtų r. 2,00 2,00 687,0 10,2 337,0
Pakruojo r. 2,50 2,50 526,4 9,5 245,6
Panevėžio m. 1,00 4,32 5,32 9,4 18,3 605,5
Panevėžio r. 0,00 2,77 2,77 786,4 13,5 315,9
Pasvalio r. 2,50 2,50 515,6 11,1 267,6
Plungės r. 0,00 0,00 6,00 283,3 7,7 31,3
Prienų r. 3,00 3,00 385,0 11,3 362,3
Radviliškio r. 3,80 3,80 410,9 10,9 301,1
Raseinių r. 3,00 3,00 524,3 12,3 295,0
Rokiškio r. 4,00 4,00 451,5 8,4 n. d.
Skuodo r. 2,00 2,00 455,5 10,1 210,5
Šakių r. 3,00 3,00 484,3 10,7 247,3
Šalčininkų r. 0,75 2,00 2,75 542,2 12,4 269,8
Šiaulių m. 8,00 8,00 90,8 19,4 495,9
Šiaulių r,. 2,00 2,00 600,0 12,9 335,0
Šilalės r. 2,00 2,00 594,0 13,3 51,5
Šilutės r. 3,00 3,00 568,7 14,7 350,3
Švenčionių r. 4,00 4,00 423,0 6,6 221,8
Tauragės r. 3,90 3,90 302,3 11,0 48,5
Telšių r. 3,00 3,00 479,7 15,0 58,3
Trakų r. 3,00 3,00 402,7 11,4 343,3
Ukmergės r. 3,00 3,00 465,0 12,6 330,7
Utenos r. 3,00 3,00 409,7 14,0 315,3
Varėnos r. 2,00 2,00 1 109,0 12,1 166,0
Vilkaviškio r. 4,00 4,00 314,8 10,5 151,3
Vilniaus m. 9,00 24,00 33,00 12,2 16,8 559,2
Vilniaus r. 6,40 6,40 332,7 14,9 336,6
Visaginas 2,00 2,00 29,2 11,0 249,0
Zarasų r. 2,00 2,00 667,0 9,0 79,0
Vidutinis 3,44 3,48 4,31 426,64 12,82 279,63

Kai vienai brigadai tenka labai didelė gyventojų, teritorijos ar kvietimų skaičiaus dalis, reiškia,

kad arba žmonių skaičius neoptimaliai padalytas į brigadas, arba teritorija traumų požiūriu yra

rizikinga. Jeigu didelis yra vienas iš rodiklių, pvz., miestams būdingas didesnis gyventojų skaičius

vienai brigadai, tuomet teritorijos dalis brigadai turėtų būti žymiai mažesnė už vidurkį, norint, kad

teritorija nebūtų rizikinga. Jeigu šie rodikliai yra žymiai didesni už vidutines reikšmes, teritorija

tampa rizikinga, jeigu brigadų skaičius nėra paskirstytas optimaliai. Prie tokių galima priskirti

Anykščių r, Biržų r. Kai kurie rajonai išsiskiria tam tikrais rodikliais. Varėnos r. išsiskiria

teritorijos vienai brigadai dydžiu, Kauno m., Šiaulių r., Alytaus r. išsiskiria gyventojų, tenkančių

vienai brigadai, dydžiu. Visi didieji miestai, t. y. Kaunas, Klaipėda, Vilniaus, Šiauliai, pasižymi
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aukštu kvietimų skaičiumi, tenkančiu vienai brigadai. Tai yra natūralu, nes miestuose atstumai

mažesni, ir viena brigada per tą patį laiką gali aptarnauti daugiau kvietimų nei kaimo vietovėse.

43 lentelė: Vidutinis kvietimų skaičius vienai budinčiai brigadai per 24 valandas, 2013 m.

Regionas Vidutinis kvietimų
skaičius vienai

budinčiai brigadai
per 24 val.

Regionas Vidutinis kvietimų
skaičius vienai

budinčiai brigadai
per 24 val.

Akmenės r. 8,5 Pakruojo r. 8,0
Alytaus r. 8,5 Panevėžio m. 10,7
Anykščių r. 9,9 Panevėžio r. 7,6
Biržų r. 9,0 Pasvalio r. 6,5
Druskininkai 8,0 Plungės r. 10,0
Elektrėnai 9,0 Prienų r. 8,0
Ignalinos r. 6,3 Radviliškio r. 8,0
Jonavos r. 11,4 Raseinių r. 6,0
Joniškio r. 6,7 Rokiškio r. 6,0
Jurbarko r. 6,5 Skuodo r. 8,0
Kaišiadorių r. n. d. Šakių r. 5,6
Kauno m. 12,5 Šalčininkų r. 8,4
Kauno r. 7,5 Šiaulių m. 10,0
Kėdainių r. 11,5 Šiaulių r,. 11,0
Kelmės r. 9,0 Šilalės r. 8,2
Klaipėdos m. n. d. Šilutės r. 7,0
Klaipėdos r. n. d. Švenčionių r. 6,0
Kretingos r. 7,0 Tauragės r. 8,1
Kupiškio r. 7,2 Telšių r. 8,8
Lazdijų r. n. d. Trakų r. 6,8
Marijampolė 8,3 Ukmergės r. 8,0
Mažeikių r. 34,4 Utenos r. 8,6
Molėtų r. 15,0 Varėnos r. 7,0
Vilkaviškio r. 6,5 Vilniaus r. 7,8
Vilniaus m. - Visaginas 8,0
Zarasų r. 5,4 Vidutinis 8,8

Vidutinis budinčios brigados kvietimų skaičius rodo, ar kurioje nors apskrityje nėra netolygaus

apkrovimo. Lietuvos vidurkis yra 8,8 kvietimų per 24 valandas. Svyravimų ribos yra nuo 5,6

Šakių r. iki 34,4 Mažeikių r. Tačiau rodikliai labai nedaug nutolę nuo vidurkio. Šiek tiek didesni

skaičiai Molėtų r. (15), Kauno m. (12,5), o mažesni Raseinių, Švenčionių, Rokiškio r.

12.2.2 Kokybės vertinimas

Šioje dalyje vertinome:

 Traumas patyrusių asmenų, kurie mirė nepristačius jų iki gydymo įstaigos, dalį;

 Traumas patyrusių asmenų, kurie buvo pristatyti daugiau nei per 1 val. nuo iškvietimo,

dalį;
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 Vidutinę traumas patyrusių asmenų pristatymo į stacionarias gydymo įstaigas trukmę.

44 lentelė: Mirusių asmenų, pristatytų daugiau nei per 1 val., dalis, 2013 m.

Trauma
s
patyrusi
ų
asmenų,
kuriems
buvo
iškviesta
GMP
skaičius

Iš jų:
mirė
neprista
čius jų
iki
gydymo
įstaigos

Dalis,
kurie
mirė
neprista
čius iki
gydymo
įstaigos

Iš jų:
buvo
pristatyt
i į
gydymo
įstaigą
daugiau
nei per 1
val. nuo
iškvieti
mo

Dalis,
kurie
buvo
pristatyt
i į
gydymo
įstaigą
per
ilgiau
nei
valandą

Dėl
dauginių
traumų
(politrau
mos)
pervežtų
pacientų

Dėl
dauginių
traumų
pervežtų
pacientų
dalis1

Alytaus apskr. 2 280 8 0,82% 192 8,4% 74 3,2%
Alytaus r. 1 307 0 n. d. 0 0,0% 7 0,5%
Druskininkų r. 352 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lazdijų r. 289 1 0,3% 12 4,2% 56 19,4%
Varėnos r. 332 7 2,1% 180 54,2% 11 3,3%
Kauno apskr. 17 444 2 0,07% 715 24,6% 48 1,0%
Jonavos r. 263 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Kaišiadorių r. 938 0 0,0% 92 9,8 % 16 1,7 %
Kauno m. 11 104 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Kauno r. 1 445 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Kėdainių r. 1 722 0 n. d. 0 n. d. 0 0,0%
Prienų r. 1 087 0 0,0% 537 49,4% 11 1,0%
Raseinių r. 885 2 0,2% 86 9,7% 21 2,4%
Klaipėdos apskr. 9 369 13 0,37% 240 6,9% 34 1,0%
Klaipėdos r. Gargždų 966 0 0,0% 0 0,0% 14 1,4%
Kretingos r. 1 040 7 0,7% 36 3,5% 17 1,6%
Klaipėdos m. 5 891 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Skuodo r. 421 0 0,0% 106 25,2% 3 0,7%
Šilutės r. 1 051 6 0,6% 98 9,3% 0 0,0%
Marijampolės apskr. 3 396 9 0,34% 0 0,0% 59 1,7%
Marijampolės r. 2 049 1 0,0% 0 0,0% 47 2,3%
Šakių r. 742 0 n. d. 0 n. d. 0 0,0%
Vilkaviškio r. 605 8 1,3% 0 0,0% 12 2,0%
Panevėžio apskr. 7 570 34 0,49% 3 186 49,0% 82 1,2%
Akmenės r. 841 0 0,0% 0 n. d. 5 0,6%
Biržų r. 724 0 0,0% 0 0,0% 8 1,1%
Kupiškio r. 626 5 0,8% 0 0,0% 14 2,2%
Panevėžio r. 3 221 4 0,1% 2 686 83,4% 16 0,5%
Panevėžio r. 875 14 1,6% 0 0,0% 0 0,0%
Pasvalio r. 669 3 0,4% 308 46,0% 37 5,5%
Rokiškio r. 0 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Šiaulių apskr. 7 007 9 0,32% 147 6,5% 18 0,3%
Radviliškio r. 1 144 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Joniškio r. 566 0 n. d. 0 n. d. 7 1,2%

1 Apskričių ir šalies vertės apskaičiuotos pagal įstaigas, pateikusias duomenis.
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Kelmės r. 660 4 0,6% 147 22,3% 3 0,5%
Pakruojo r. 614 8 1,3% 192 31,3% 2 0,3%
Šiaulių m. 3 967 5 0,1% 0 0,0% 8 0,2%
Šiaulių r. 670 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Tauragės apskr. 906 0 0,0% 14 2,0% 31 4,3%
Jurbarko r. 614 0 0,0% 14 2,3% 20 3,3%
Tauragės r. 189 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Šilalės r. 103 0 0,0% 0 0,0% 11 10,7%
Telšių apskr. 679 4 2,1% 72 38,3% 22 6,1%
Mažeikių r. 316 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Plungės r. 188 4 2,1% 72 38,3% 21 11,2%
Telšių r. 175 0 0,0% 0 n. d. 1 0,6%
Utenos apskr. 3 412 23 1,0% 0 0,0% 282 9,6%
Anykščių r. 653 8 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
Ignalinos r. 483 0 n. d. 0 n. d. 0 n. d.
Molėtų r. 674 0 n. d. 0 n. d. 227 33,7%
Utenos r. 946 13 1,4% 0 0,0% 25 2,6%
Zarasų r. 158 2 1,3% 0 0,0% 28 17,7%
Visagino r. 498 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4%
Vilniaus apskr. 25 103 56 0,23% 520 2,1% 2 464 10,2%
Švenčionių r. 887 5 0,6% 84 9,5% 214 24,1%
Ukmergės r. 992 0 n. d. 0 0,0% 0 n. d.
Elektrėnų r. 844 0 0,0% 0 0,0% 27 3,2%
Vilniaus m. 18 454 0 0,0% 67 0,4% 1 640 8,9%
Šalčininkų r. 742 4 0,5% 71 9,6% 5 0,7%
Trakų r. 1 030 0 0,0% 298 28,9% 9 0,9%
Vilniaus r. 2 154 47 2,2% 0 0,0% 569 26,4%
Iš viso: 77 166 158 0,32% 5 086 10,0% 3 114 5,7%

2013 m. daugiausia, t. y. 47ligoniai,nepasiekę gydymo įstaigos mirė Vilniaus rajono GMP

aptarnavimo zonoje. Tai sudarė 2,2 proc. visų kvietimų. Panašus procentas yra tik Plungės ir

Varėnos GMP. Kitose GMP ši dalis yra mažesnė nei 1,6 proc., kuri užfiksuotas Panevėžio rajono

GMP. Lyginant su 2006 metų duomenimis, šie yra ženkliai mažesni. Tačiau ši statistika gali slėpti

situaciją, nes nemaža dalis GMP duomenų negalėjo pateikti. Lyginamoji su 2006 metų turimais

duomenimis lentelė yra pateikta žemiau.

45 lentelė: Mirusiųjų (nespėjus pristatyti iki stacionarios gydymo įstaigos) traumos pacientų dalis, proc.

Įstaiga Mirusiųjų dalis, proc. Įstaiga Mirusiųjų dalis, proc.
2006 2013 2006 2013

Molėtų 8,6 n.d Kauno miesto 1,0 n.d.
Utenos 7,7 1,4 Plungės 0,9 2,1
Kazlų Rūdos 4,8 n.d. Raseinių 0,8 0,2
Telšių 3,6 0 Zarasų 0,8 1,3
Panevėžio rajono 3,2 0,1 Pakruojo 0,7 1,3
Marijampolės 2,2 0 Ignalinos 0,4 n.d.
Anykščių 1,9 1,2 Ukmergės 0,4 n.d.
Klaipėdos miesto 1,5 n.d. Elektrėnų 0,4 0
Alytaus 1,5 n.d. Panevėžio

miesto
0,2 0,1

Rokiškio 1,5 n.d. Prienų 0,2 0
Šakių 1,3 n.d. Šilutės 0,1 0,6
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Įstaiga Mirusiųjų dalis, proc. Įstaiga Mirusiųjų dalis, proc.
Varėnos 1,3 2,1 Kelmės 0,1 0,6
Skuodo 1,0 0 Klaipėdos

rajono
0,1 n.d.

Traumas patyrusius asmenis gana svarbu pristatyti į gydymo įstaigą kuo greičiau. Todėl tyrėme

laiką, per kurį vidutiniškai GMP pristato pacientus. Pateikiame laiką, kuris buvo įrašytas į

apklausos anketas, tačiau, radome nesuderinamumų. Didžiausi vidutiniški traumas patyrusių

asmenų pristatymo laikai yra pateikiami 46 lentelėje. Tuo tarpu žmonių, kurie buvo pristatyti

ilgiau kaip per valandą, skaičius beveik visuose, išskyrus Prienų ir Kelmės GMP, yra neįtikėtinai

mažas. Jis pateiktas šalia. Vadinasi, yra duomenų nesuderinamumas, ir į šiuos pateiktus duomenis

reikėtų vertinti atsargiai.

46 lentelė: Asmenų, patyrusių traumas didžiausi pristatymo laikai, 2013 m.

GPM stotis Vidutinis pristatymo
laikas

Žmonių, kurie buvo pristatyti į gydymo
įstaigą per ilgiau nei 1 val., skaičius

Iškvietimų
dalis,
proc.

Gargždų 60 min 0 0
Kupiškio 50 min. 0 0
Prienų 50 min. 537 49,4
Kelmės 48 min. 147 22,3
Lazdijų 45 min. 12 4,2
Vilniaus m. 45 min. 67 0,4
Panevėžio r. 43 min. 0 0

Didžiausia dalis traumą patyrusių asmenų, kurie pristatyti į gydymo įstaigą per ilgiau nei 1

valandą, buvo Panevėžio mieste, kur ilgiau nei valandą teko laukti net 83,4 proc. pacientų (2 686

asmenims), jeigu duomenys yra teisingi, nes vidutinis deklaruojamas pristatymo laikas yra 25

min. Kitos GMP stotys, kur aukšti pristatytų ilgiau nei per valandą pacientų procentai yra šios::

Varėnos (54 proc.), Prienų (49 proc.), Pasvalio (46 proc.), Plungės (38 proc.), Pakruojo (31 proc.),

Skuodo (25 proc.), Kelmės (22 proc.). Tačiau sudėjus visų asmenų skaičių, išeina tik 1 542

žmonės, kas toli gražu nesiekia Panevėžio m. ilgiau nei per valandą pristatytų žmonių skaičiaus.

Tam tikrai daliai GMP stočių teko pervežti daugiau pacientų į kitas gydymo įstaigas. Ar tai

dėsningumas, galėtų nustatyti panaši apklausa ateityje. Tai Molėtų (227 žmonės, 34 proc.

iškvietimų), Vilniaus r. (569 žm., 26 proc.), Švenčionių (214 žm., 24 proc.), Lazdijų (56 žm., 19

proc.), Zarasų (28 žm.,18 proc.) GMP. Palyginti su ankstesnių metų duomenimis, gana sunku, nes

trūksta daug duomenų.
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47 lentelė: Ilgiau nei per 1 val. pristatytų traumos pacientų dalies palyginimas

Įstaiga Ilgiau nei per 1 val. pristatytų
asmenų dalis, proc.

Įstaiga Ilgiau nei per 1 val. pristatytų
asmenų dalis, proc.

2013 m. 2006 m. 2013 m. 2006 m.
Plungės 38,3 90,4 Elektrėnų 0 13,6
Molėtų n.d. 69,2 Kaišiadorių 9,8 12,8
Prienų 49,5 50,0 Kazlų Rūdos - 11,1
Šakių n.d. 29,6 Raseinių 9,7 11,1
Ignalinos n.d. 28,9 Kelmės 22,3 6,7
Rokiškio n.d. 21,7 Telšių n.d. 5,3
Varėnos 54,2 21,7 Anykščių 0 2,2
Šilutės 9,3 20,0 Ukmergės n.d. 1,8
Pakruojo 31,3 16,2 Klaipėdos r. - 0,2
Zarasų 0 15,7 Pasvalio 46 0,2

Vidutinė ligonio atvežimo į gydymo įstaigą trukmė nuo iškvietimo, išvedus visų pateikusių

duomenis vidurkį, yra 32 minutės, mažiausia – 15, ilgiausia– 60 minučių.

48 lentelė: Vidutinės traumos pacientų pristatymo trukmės palyginimas metais

Regionas Vidutinė ligonio atvežimo į gydymo
įstaigą trukmė nuo iškvietimo, min.

(TLK 10 kodai: S, T, R57)
2013 m. 2006 m.

Alytaus apskr. 27,6
Alytaus r. 18,0 n. d.
Druskininkų r. 22,5 20
Lazdijų r. 45,0 n. d.
Varėnos r. 25,0 30
Kauno apskr. 43,6
Jonavos r. n. d. 12
Kaišiadorių r. 42,9 20
Kauno m. n. d. 20
Kauno r. n. d. 20
Kėdainių r. n. d. n. d.
Prienų r. 50,0 46
Raseinių r. 38,0 40
Klaipėdos apskr. 38,3
Klaipėdos r. Gargždų 60,0 n. d.
Kretingos r. 28,0
Klaipėdos m. n. d. 30
Skuodo r. 35,0 12
Šilutės r. 30,0 35
Marijampolės apskr. n. d.
Marijampolės r. n. d. 27
Šakių r. n. d. 20
Vilkaviškio r. n. d. n.d.
Panevėžio apskr. 36,0
Akmenės r. n. d. 35
Biržų r. 20,0 n. d.
Kupiškio r. 50,0 40
Panevėžio r. 25,0 30
Panevėžio r. 43,0 13
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Pasvalio r. 42,0 20
Rokiškio r. n. d. 45
Šiaulių apskr. 36,7
Radviliškio r. n. d. 11
Joniškio r. n. d. n. d.
Kelmės r. 48,0 30
Pakruojo r. 32,1 42
Šiaulių m. 30,0 n. d.
Šiaulių r. n. d. n. d.
Tauragės apskr. 18,3
Šilalės r. 20,0 n. d.
Jurbarko r. 15,0 n. d.
Tauragės r. 20,0 n. d.
Telšių apskr. 35,0
Mažeikių r. n. d. 20
Plungės r. 35,0 30
Telšių r. n. d. 30
Utenos apskr. 18,8
Visagino r. 15,0 n. d.
Anykščių r. n. d. 40
Ignalinos r. n. d. 45
Molėtų r. n. d. 30
Utenos r. n. d. 25
Zarasų r. 22,5 30
Vilniaus apskr. 30,6
Švenčionių r. 26,0 35
Ukmergės r. 22,5 30
Elektrėnų r. 35,0 34
Vilniaus m. 45,0 n. d.
Šalčininkų r. 25,0 n. d.
Trakų r. 31,0 n. d.
Vilniaus r. 30,0 n. d.
Iš viso 32,1

49 lentelė: Dalis, kai į iškvietimą atvykstama per nurodytą laiką

Regionas Skubūs iškvietimai Atidedami
iškvietimai

per 15
min.
mieste,
proc.

per 25
min.
kaime,
proc.*

per 30
min.
mieste,
proc.

per 40
min.
kaime,
proc. *

Klaipėdos r. Gargždų 85,96 72,14 91,91 90,09
Kretingos r. 83,14 78,43 90,41 91,49
Švenčionių r. 98,00 98,00 2,00 2,00
Šilalės r. 86,73 67,10 88,89 85,52
Visagino r. 99,80 100,00 100,00 0,00
Ukmergės r. 100,00 85,90 n. d. 14,10
Radviliškio r. 82,94 65,86 93,55 87,94
Akmenės r. 85,77 50,03 92,08 85,09
Alytaus r. 86,28 63,12 97,82 94,01
Anykščių r. 94,00 76,00 99,00 92,00
Biržų r. 88,00 70,00 10,00 20,00
Druskininkų r. 89,76 87,95 98,12 95,88
Elektrėnų r. 94,02 82,25 5,98 17,75
Vilniaus m. 90,00 66,55 10,00 33,45
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Ignalinos r. n. d. n. d. n. d. n. d.
Jonavos r. 84,76 64,91 94,52 92,96
Joniškio r. 85,99 66,68 93,44 88,64
Jurbarko r. n. d. n. d. n. d. n. d.
Kaišiadorių r. 81,46 n. d. 88,48 89,67
Kauno m. 73,45 78,55 91,93 85,71
Kauno r. 61,06 65,34 77,36 85,49
Kėdainių r. 75,40 50,89 89,01 81,03
Kelmės r. 72,21 50,47 90,01 89,48
Klaipėdos m. 75,44 70,27 96,30 96,32
Kupiškio r. 93,30 95,50 6,70 4,50
Lazdijų r. 71,01 59,30 91,85 90,62
Marijampolės r. 91,70 86,60 5,10 9,40
Mažeikių r. 93,02 70,89 99,84 98,78
Molėtų r. 98,00 95,00 98,00 95,00
Pakruojo r. 60,88 51,33 86,66 83,23
Panevėžio r. 96,20 90,60 3,80 9,40
Panevėžio r. n. d. 91,00 n. d. n. d.
Plungės r. 89,44 66,46 98,37 92,76
Prienų r. 70,47 42,43 83,43 75,86
Raseinių r. 86,84 50,83 92,47 87,67
Rokiškio r. 99,70 95,80 0,00 n. d.
Skuodo r. 88,73 65,85 87,35 86,78
Šakių r. 66,61 62,58 86,47 87,70
Šiaulių m. 81,82 72,64 97,87 96,02
Šiaulių r. 87,13 70,26 94,18 91,41
Šilutės r. 92,12 62,01 94,69 92,94
Tauragės r. 89,57 70,53 97,34 94,32
Telšių r. 92,08 49,44 98,09 92,31
Trakų r. 75,20 68,60 24,80 28,20
Utenos r. 99,00 98,00 100,00 100,00
Varėnos r. 80,63 38,71 93,45 82,03
Vilkaviškio r. 77,51 70,47 89,87 91,89
Vilniaus r. 81,00 83,00 39,00 29,00
Zarasų r. 100,00 80,00 0,00 n. d.
Vidurkis 80,33 68,71 66,74 64,05

Standartiniu atveju, kai kvietimas yra skubus ir mieste, t. y. nukentėjusiojo būklė kritinė, greitoji

medicinos pagalba turi atvykti per 15 minučių nuo skambučio priėmimo. Tai pavyko pasiekti tik

Zarasų ir Ukmergės GMP. Blogiausius rodiklius pateikė Kauno r. GMP – 61,06 proc., Šakių r. –

66,61 proc., Pakruojo GMP – 60,88 proc. Lietuvos vidurkis – 80,33 proc.

Kai kvietimas yra skubus ir už miesto ribų bei nukentėjusiojo būklė kritinė, pagalba turi atvykti

per 25 minutes. Tačiau čia situacija žymiai prastesnė. Kai kuriuose šalies regionuose ši situacija

yra prasta, pvz., Akmenės, Kelmės, Raseinių regionuose tiktai pagal į pusę visų iškvietimų

atvykstama per 25 min. Prienų ir Varėnos rajonuose GMP spėjo atvykti į vietą per 25 minutes

tiktai 42 proc. ir 39 proc. iškvietimų atitinkamai.
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Nors atidedama pagalba nėra tokia kritinė, bet reikalavimai atvykti per 30 minučių mieste ir 40

minučių už miesto ribų yra taip pat labai svarbūs ir aktualūs. Juolab kad jie numatyti Sveikatos

ministerijos įsakymuose. Čia statistika palyginti prastesnė nei vertinant skubius kvietimus. Viena

iš priežasčių yra ta, kad keletas GMP su žemais rodikliais daro įtaką vidurkiui, pvz., Švenčionių

GMP laiku atvyksta tik pas 2proc. pacientų, Panevėžio m. GMP – pas 3,8, Marijampolės – 5,1,

Kupiškio – 6,7, Elektrėnų – 6, Biržų – 10proc. Visagino r. GMP iš viso neatvyksta pas užmiesčio

teritorijoje esančius pacientus su atidėtu laiku iki 40 minučių, o Zarasų r. GMP niekada neatvyksta

pas pacientus per 30 minučių, kai kvietimas kvalifikuojamas kaip neskubus. Gali būti, kad šis

anketos klausimas kai kurių GMP buvo suprastas neteisingai, todėl rekomenduojame labai žemas

reikšmes vertinti atsargiai.

50 lentelė: Į gydymo įstaigą nenuvežtų pacientų, kurie per 24 val.kreipėsi pakartotinai, dalis procentais, 2013 m.

Regionas Dalis, proc. Regionas Dalis, proc.
Akmenės r. 2,8 Panevėžio m. 10,0
Alytaus r. 2,2 Panevėžio r. 3,0
Anykščių r. 4,0 Pasvalio r. 8,0
Biržų r. 2,0 Plungės r. 3,6
Druskininkai 2,7 Prienų r. 2,1
Elektrėnai 5,0 Radviliškio r. 3,7
Ignalinos r. 2,3 Raseinių r. 2,1
Jonavos r. 4,8 Skuodo r. 1,5
Joniškio r. 2,5 Šakių r. 2,5
Kaišiadorių r. 2,2 Šiaulių m. 1,9
Kauno m. 1,2 Šiaulių r,. 3,2
Kauno r. 1,9 Šilalės r. 1,0
Kėdainių r. 3,5 Šilutės r. 6,5
Kelmės r. 3,2 Švenčionių r. 17,0
Klaipėdos m. 4,1 Tauragės r. 3,6
Klaipėdos r. 5,2 Telšių r. 2,2
Kretingos r. 5,9 Trakų r. 0,2
Kupiškio r. 2,0 Utenos r. 3,0
Lazdijų r. 2,0 Varėnos r. 2,4
Marijampolė 1,0 Vilkaviškio r. 5,2
Mažeikių r. 3,4 Vilniaus r. 144,0
Molėtų r. 2,0 Visaginas 1,4
Pakruojo r. 2,4 Vidutinis 6,6

Rodiklis, kiek pacientų, kurie buvo nuvežti į ligoninę ir po apžiūros paleisti namo, per 24 val.

kreipėsi antrą kartą, atskleidžia iš dalies medicinos darbuotojų kvalifikaciją. Tai rodo, kaip tiksliai

buvo įvertinta paciento būklė ir koks efektyvus buvo rekomenduotas gydymas namie. Požymiai,

kai visi simptomai iš karto neatskleidžia situacijos rimtumo, labai būdingi galvos traumoms, bei

kai kurioms kitoms būklėms. Tačiau sprendimas, ar laikytis gydytojo rekomendacijų dėl gydymo
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ir hospitalizavimo, priklauso ir nuo paties paciento, ir nuo to, ar jis sutinka su gydytojo

rekomendacijomis, todėl tai negali būti vienintelis kokybės rodiklis.

Didžiausią dar kartą besikreipusių asmenų dalį nurodė Švenčionių (17 proc.), Panevėžio m. (10

proc.), Pasvalio r. (8 proc.), Šilutės (6,5 proc.), Kretingos r (5,2 proc.), Klaipėdos r. (5,2 proc.) ir

Vilkaviškio r. (5,2 proc.) GMP.
51 lentelė: Pagalbos teikimo vietoje laikas, 2013 m.

Dalis pacientų, patyrusių traumas (TLK 10 kodai:
S, T, R57), kuriems pagalbos teikimas vietoje

užtrunka iki 10 min.
Švenčionių r. 64,0
Šilalės r. 100,0
Visagino r. 100,0
Ukmergės r. 100,0
Anykščių r. 88,0
Biržų r. 90,0
Elektrėnų r. 80,0
Jurbarko r. 60,0
Kelmės r. 72,0
Kupiškio r. 80,0
Molėtų r. 100,0
Pakruojo r. 10,0
Raseinių r. 85,0
Skuodo r. 94,0
Šalčininkų r. 85,0
Šilutės r. 90,0
Tauragės r. 100,0
Utenos r. 87,0
Varėnos r. 97,0
Vilniaus r. 96,0

Siekiant atmesti arba patvirtinti prielaidą, kad nukentėjusiesiems didelę įtaką daro ilgas pagalbos

vietoje teikimas, surinkome duomenis ir apie tai. Daug GMP iš viso neatsakė į šį klausimą, nes

tokių duomenų nekaupia, o iš tų, kurie kaupia, atrodo, kad ilgas pagalbos teikimas nėra problema.

Jis retai kada būna ilgesnis negu 10 minučių. Duomenys yra pateikti 51 lentelėje. Be to, kalbėti

apie šį rodiklį, kaip apie vienintelį kokybės rodiklį, nėra labai tikslinga, nes vien greitis pats

savaime kokybės negarantuoja. Medicinos darbuotojas pagal kvalifikaciją pats sprendžia, ar

konkrečioje situacijoje pirmiausia reikia būklę stabilizuoti ir tik tada asmenį vežti į gydymo

įstaigą, ar reikia skubėti. Iš pateiktų duomenų matyti, kokios taktikos laikosi atskiros teritorijos.

Ten, kur pagalbos teikimas niekada netrunka ilgiau nei 10 minučių, prioritetas teikiamas kuo

greitesniam paciento gabenimui (Šilalės, Visagino, Ukmergės, Molėtų ir Tauragės regionai). Ten,

kur ši dalis yra mažesnė, tikėtina daugiau dėmesio yra skiriama ligonio būklei stabilizuoti

(Švenčionių, Jurbarko, Kelmės, Kupiškio regionai).
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52 lentelė: Gydymo įstaigos, į kurias vežti traumas patyrę pacientai, pacientų skaičius (skliausteliuose), 2013 m.

Alytaus apskr.
Alytaus r. VšĮ Alytaus apskr. S.Kudirkos ligoninė (1591)
Druskininkų r. VšĮ „Druskininkų ligoninė“ (618)
Lazdijų r. n. d.
Varėnos r. VšĮ Alytaus apskr. S.Kudirkos ligoninė (25), VšĮ Respublikinė

Vilniaus universitetinė ligoninė (8), VšĮ Vilniaus universitetinė
Žalgirio ligoninė (11), LSMUL Kauno klinikos (1)

Kauno apskr.
Jonavos r. VšĮ Jonavos ligoninė, LSMUL Kauno klinikos
Kaišiadorių r. Kaišiadorių ligoninė (359), LSMUL Kauno klinikos (250),

Kauno klinikinė ligoninė (Raudonasis Kryžius) (84), Elektrėnų
ligoninė (4), Vilniaus universitetinė ligoninė (1)

Kauno m. n. d.
Kauno r. LSMUL Kauno klinikos (~70 proc.), Kauno KL

Traumatologinis punktas (30 proc.)
Kėdainių r. VšĮ Kėdainių ligoninė, LSMUL Kauno klinikos
Prienų r. LSMUL Kauno klinikos (171), VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

(162), VšĮ Prienų ligoninė (225), VšĮ Alytaus apskr. S.Kudirkos
ligoninė (18)

Raseinių r. VšĮ Raseinių ligoninė (767)
Klaipėdos apskr.

Klaipėdos r. Gargždų VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų
ligoninė

Kretingos r. VšĮ Kretingos ligoninė (621), VšĮ Respublikinė Klaipėdos
ligoninė (9), VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (13)

Klaipėdos m. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (3335), VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė (958)

Skuodo r. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Skuodo filialas (312), VšĮ
Respublikinė Klaipėdos ligoninė (75), VšĮ Klaipėdos
universitetinė ligoninė (17), Klaipėdos vaikų ligoninė (14),
Mažeikių ligoninė (3)

Šilutės r. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (6)
Marijampolės apskr.

Marijampolės r. VšĮ Marijampolės ligoninė (1488), LSMUL Kauno klinikos (6)
Šakių r. VšĮ Šakių ligoninė, LSMUL Kauno klinikos
Vilkaviškio r. VšĮ Vilkaviškio ligoninė (474), Kauno Raudonojo Kryžiaus

ligoninė (1), LSMUL Kauno klinikos (4), VšĮ Šakių ligoninė (2)
Panevėžio apskr.

Akmenės r. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė (140), VšĮ Šiaulių ligoninė
(344), VšĮ Mažeikių ligoninė (312)

Biržų r. Vilniaus m. universitetinė vaikų ligoninė (2), Vilniaus
Raudonojo Kryžiaus ligoninė (2), Respublikinė Panevėžio
ligoninė (12), LSMUL Kauno klinikos (1)

Kupiškio r. Respublikinė Panevėžio ligoninė (329), VšĮ Anykščių ligoninė
(18), VšĮ Rokiškio ligoninė (7), LSMUL Kauno klinikos (4)

Panevėžio r. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Panevėžio r. Respublikinė Panevėžio ligoninė (875)
Pasvalio r. VšĮ Pasvalio ligoninė (374), VšĮ Respublikinė Panevėžio

ligoninė (181), Kauno klinikinė ligoninė (8), Vilniaus klinikinė
ligoninė (6)

Rokiškio r. n. d.
Šiaulių apskr.

Radviliškio r. VšĮ Radviliškio ligoninė, VšĮ Šiaulių respublikinė ligoninė, VšĮ
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RespublikinėKlaipėdos ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikos,
LSMUL Kauno klinikos

Joniškio r. VšĮ Joniškio ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Kelmės r. Kelmė (531), Šiauliai (87), Kaunas (4), Klaipėda (3), Šiauliai

(18)
Pakruojo r. Respublikinė Šiaulių ligoninė (273), Joniškio ligoninė (20),

Radviliškio ligoninė (7), Panevėžio ligoninė (6), Pasvalio
ligoninė (2)

Šiaulių m. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (3751), Moters ir vaiko
klinika (429)

Šiaulių r. Respublikinė Šiaulių ligoninė
Tauragės apskr.

Šilalės r. VšĮ Šilalės rajono ligoninė (57), VšĮ Klaipėdos universitetinė
ligoninė (221), VšĮ Tauragės ligoninė (315), LSMUL Kauno
klinikos (28)

Jurbarko r. VšĮ Jurbarko ligoninė (5), LSMUL Kauno klinikos (10)
Tauragės r. Tauragės AL (1394), VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė,

LSMUL Kauno klinikos
Telšių apskr.

Mažeikių r. n. d.
Plungės r. Plungės rajono centrinė ligoninė (912), Klaipėdos universitetinė

ligoninė (10), RespublikinėKlaipėdosligoninė (17), LSMUL
Kauno klinikos (9)

Telšių r. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (1), VšĮ Regioninė Telšių
ligoninė (187)

Utenos apskr.
Visagino r. VšĮ Visagino ligoninė (479), VšĮ Respublikinė Vilniaus

universitetinė ligoninė (19)
Anykščių r. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (506), VšĮ

Panevėžio ligoninė (2)
Ignalinos r. VšĮ Utenos ligoninė (18), VšĮ Visagino ligoninė (169), VšĮ

Švenčionių ligoninė (35), Vilniaus ligoninės (19)
Molėtų r. VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Vilniaus universitetinė ligoninė

Santariškių klinikos, VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė
ligoninė

Utenos r. VšĮ Utenos ligoninė (~900), Vilniaus greitosios pagalbos
ligoninė (40), LSMUL Kauno klinikos (6)

Zarasų r. Zarasai (27), Visaginas (103), Utena (28)
Vilniaus apskr.

Švenčionių r. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė (708), VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos (105), VšĮ Respublikinė Vilniaus
universitetinė ligoninė (30), VšĮ Ukmergės ligoninė (14)

Ukmergės r. VšĮ Ukmergės ligoninė (610), VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos, Respublikinė Vilniaus
universitetinė ligoninė, Pediatrijos centras (Santariškių g. 4)

Elektrėnų r. VšĮ Elektrėnų ligoninė (275), Respublikinė Vilniaus
universitetinė ligoninė (50), Respublikinė Vilniaus
universitetinė ligoninė Santariškių klinikos (141)

Vilniaus m. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (13729), VšĮ
Vilniaus universitetinė ligoninė „Žalgirio klinika“ (955), kitos
ligoninės (100)

Šalčininkų r. Vilniaus GMP ligoninė (RVUL) (127), VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikos (98), Žalgirio klinika
(3), Respublikinė vaikų ligoninė (VUVL) (30), Šalčininkų
rajono savivaldybės ligoninė (484)

Trakų r. Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (108), Vilniaus
universitetinė vaikų ligoninė (21), Vilniaus universitetinė vaikų
ligoninė (6), VšĮ Trakų ligoninė (704)
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Vilniaus r. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (1292), VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (219)

Lentelėje yra pateikti duomenys, į kokias gydymo įstaigas yra vežami traumas patyrę žmonės.

Atkreiptinas dėmesys yra į tas GMP stotis, kurių yra ilgas vidutinis pristatymo į gydymo įstaigą

laikas, didelė dalis nukentėjusiųjų, pristatytų ilgiau nei per valandą, bei kurios veža pacientus

dideliais atstumais.

Tokios GMP stotys yra Varėnos, Kupiškio, Pasvalio, Skuodo. Jų trumpa analizė, susijusi su

atstumais pateikta žemiau, o dar detalesnė – skyriaus gale.

Varėnos GMP veža ligonius į Alytų (kelionės laikas 40min.), Vilnių (kelionės laikas – 60 min),

Kauną (kelionės laikas – 1val.40min.). Tuo paaiškinama didelė nukentėjusiųjų dalis, kurie buvo

pristatyti į gydymo įstaigą per daugiau nei vieną valandą.

Skuodo GMP apytikriai ¼ nukentėjusių vežė į Klaipėdą (kelionės laikas – 1val.12 min.).

Kupiškio GMP vežė į Panevėžį (44 min.), Anykščius (45 min.), Rokiškį (40 min.), Kauną (2

val.). Tuo paaiškinama ilga vidutinė nukentėjusiųjų pristatymo į gydymo įstaiga trukmė.

Pasvalio GMP stotis 1/3 nukentėjusiųjų vežė į Panevėžį (didžiausia dalis, kelionės laikas – 35

min.), Kauną (2 val.), Vilnių (2 val. 30 min.). Pagal šiuos duomenis, teorinis vidutinis laikas nuo

iškvietimo yra 47 minutės, ir tai yra beveik tiek, kiek ir deklaravo stotis.

Gana svarbu pažiūrėti, į kurias ligonines važiavo GMP darbuotojai, kur vidutinis laikas yra ilgas,

t. y. Prienų, Kelmės, Gargždų, Panevėžio r. ir Lazdijų, arba kur didelė dalis pristatyta per ilgiau

nei 1 valandą.

Prienų GMP– pagrindinė kryptis Kaunas (35 min.). Vien šie duomenys neatskleidžia, kodėl daug

pervežta per ilgiau negu 1 val.

Kelmės GMP– 17proc. visų nukentėjusiųjų vežta į Šiaulius (38 min.), Kauną (1 val. 26 min.),

Klaipėdą (1 val. 26 min.).

Apie Lazdijus nėra pakankamai duomenų tam, kad galima būtų daryti patikimas išvadas.
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Plungės GMP tik 4proc. buvo pristatyta į Klaipėdą (48 min.), Kauną (2 val. 3 min.).

Pakruojo GMP – Šiauliai (34 min.), Joniškis (49 min.), Radviliškis (33 min.), Panevėžys (46

min.), Pasvalys (31 min.). Tai visiškai paaiškina, kodėl 31proc. buvo pristatyta ilgiau kaip per

valandą.

Gargždų GMP – Klaipėda (20 min.), Gargždai. Neatskleidžia, kodėl vidutinis pristatymo laikas

60 minučių.

Čia pateikiamas kelionės laikas, darant prielaidą, kad vairuotojas laikosi KET ir yra geros

vairavimo sąlygos (sausa danga, nėra kritulių ir kliūčių kelionėje).

12.2.3 Pasiekiamumas

Skambučių, tenkančių 1 GMP vidurkis Lietuvoje – 14083,51. Atsiliepiamumo statistika

pakankamai gera, tačiau svarbu paminėti neaptarnautų skambučių dalį, t. y. kai iš pirmo karto

žmogus neprisiskambino. Vidutiniškai prarasta 2,41 proc. skambučių, ir tai nėra labai didelė dalis.

Nukrypimai nuo vidutinės reikšmės taip pat nedideli. Be to, čia skaičiuojama sekundėmis, kai

bendras pacientų pristatymo į gydymo įstaigą laikas skaičiuojamas minutėmis ir net valandomis.

Todėl galima teigti, kad ryšio veiksnys nėra pavėluotos medicinos pagalbos priežastis jokioje

Lietuvos vietovėje.

53 lentelė: Laikas, per kurį pavyko iškviesti greitąją medicinos pagalbą, 2013 m.

Atsiliepta per, sekundės
Bendras
skambučių
skaičius,
vnt.

Į 50 proc.
skambučių

Į 95 proc.
skambučių

Į 99 proc.
skambučių

Neaptarnautų
skambučių
skaičiaus
dalis, proc.

Klaipėdos r. Gargždų 3539 54 18 36 1,28
Kretingos r. 3177 4 18 36 1,28
Švenčionių r. 8278 n. d. n. d. n. d. n. d.
Šilalės r. 800 3 41 89 4,61
Visagino r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Ukmergės r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Radviliškio r. 9433 6 35 76 4,22
Akmenės r. 6116 6 76 4,22
Alytaus r. 14410 7 24 64 3,75
Anykščių r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Biržų r. 6320 n. d. n. d. n. d. n. d.
Druskininkų r. 3649 7 24 64 3,74
Elektrėnų r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Vilniaus m. 346994 7 6 6 n. d.
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Ignalinos r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Jonavos r. 2312 3 41 89 4,61
Joniškio r. 5126 6 35 76 4,22
Jurbarko r. 0 3 41 89 4,61
Kaišiadorių r. 7403 3 41 89 4,61
Kauno m. 95970 3 41 89 4,61
Kauno r. 15156 3 41 89 4,61
Kėdainių r. 14822 3 41 89 4,61
Kelmės r. 5587 6 35 76 4,22
Klaipėdos m. 26259 4 15 35 1,18
Kupiškio r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Lazdijų r. 2820 7 24 64 3,74
Marijampolės r. 19381 n. d. n. d. n. d. 0,00
Mažeikių r. 3096 6 35 76 4,22
Molėtų r. 5242 n. d. n. d. 1 n. d.
Pakruojo r. 4957 6 35 76 4,22
Panevėžio r. 30957 2 3 5 4,30
Panevėžio r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Pasvalio r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Plungės r. 1630 6 35 76 4,22
Prienų r. 8023 3 41 89 4,61
Raseinių r. 7006 3 41 89 4,61
Rokiškio r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Skuodo r. 3539 4 18 36 1,28
Šakių r. 6133 3 41 89 4,61
Šalčininkų r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Šiaulių m. 25755 6 35 76 4,22
Šiaulių r. 6527 6 35 76 4,22
Šilutės r. 1234 4 18 36 1,28
Tauragės r. 1994 3 41 89 4,61
Telšių r. 1606 6 35 76 4,22
Trakų r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Utenos r. 0 n. d. n. d. n. d. 0,00
Varėnos r. 3532 7 24 64 3,74
Vilkaviškio r. 9476 3 41 89 4,61
Vilniaus r. 0 n. d. n. d. n. d. n. d.
Zarasų r. 0 n. d. n. d. n. d. 0,00
Viso 718259 3,98 19,98 44,61 2,41

12.2.4 Ištekliai ir jų pasiskirstymas

Iš gautų duomenų apie amžiaus pasiskirstymą neatrodo, kad amžiaus nukrypimai būtų problema,

gydytojų amžius normaliai pasiskirstęs, t. y. 26–40 m. asmenys sudaro 21 proc., 41–50 metų

grupė sudaro 27 proc., 51–60 metų grupė – 31proc., o vyresnių nei60 metų grupė – 20proc.

Slaugytojai pagal amžių, pasiskirstę normaliai. Šiek tiek daugiau paramedikų yra jaunesnėje

grupėje, tačiau tai nėra reikšmingas skirtumas ir negalima daryti išvados, kad vyrauja jauni

darbuotojai. Kai kuriose atskirose GMP kai kuri grupė sudaro 100 proc., tačiau dažniausia ten iš

viso yra tik po vieną gydytoją, todėl ir amžiaus grupėje jie sudaro 10 proc.
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Jeigu GMP dirbtų per jauni specialistai, teoriškai įmanomas patirties stygius ir papildomų

mokymų poreikis. Kai vyrauja vyresni darbuotojai, gali kilti problema, jog netolimoje ateityje

juos reikės pakeisti. Tačiau tyrimas rodo, kad tiek bendrai paėmus, tiek atskirose savivaldybėse

didelių problemų nėra. Duomenys pateikiami 54 lentelėje.
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54 lentelė: Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių (gydytojai, slaugytojai, paramedikai), 2013 m.

GMP įstaiga (regionas) Gydytojai Slaugytojai Paramedikai

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

Klaipėdos r. Gargždų - - - - - 0 % 0 % 79 % 21 % 0 % - - - - -
Kretingos r. - - - - - 0 % 6 % 44 % 44 % 6 % - - - - -
Švenčionių r. - - - - - 0 % 24 % 53 % 17 % 6 % - - - - -
Šilalės r. - - - - - 0 % 0 % 20 % 60 % 20 % 0 % 0 % 25 % 75 % 0 %
Visagino r. 0% 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 50 % 50 % 0 % - - - - -
Ukmergės r. 0% 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 40 % 47 % 13 % - - - - -
Radviliškio r. - - - - - 0 % 10 % 40 % 35 % 15 % - - - - -
Akmenės r. - - - - - 0 % 0 % 47 % 53 % 0 % - - - - -
Alytaus r. 0% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 32 % 36 % 12 % - - - - -
Anykščių r. - - - - - 0 % 0 % 83 % 17 % 0 % - - - - -
Biržų r. - - - - - 0 % 0 % 20 % 80 % 0 % - - - - -
Druskininkų r. - - - - - 0 % 0 % 44 % 56 % 0 % - - - - -
Elektrėnų r. 0% 0 % 90 % 10 % 0 % - - - - - - - - - -
Vilniaus m. 0% 9 % 12 % 45 % 34 % 1 % 13 % 39 % 34 % 13 % 4 % 48 % 33 % 15 % 0 %
Ignalinos r. - - - - - 0 % 0 % 33 % 67 % 0 % - - - - -
Jonavos r. 0% 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 13 % 60 % 27 % 0 % - - - - -
Joniškio r. - - - - - 0 % 17 % 33 % 25 % 25 % - - - - -
Jurbarko r. - - - - - 0 % 9 % 35 % 45 % 9 % - - - - -
Kaišiadorių r. 0% 100% 0% 0% 0% 0 % 13 % 34 % 40 % 13 % - - - - -
Kauno m. 2% 13% 29% 41% 15% 0 % 9 % 40 % 42 % 9 % 28 % 64 % 8 % 0 % 0 %
Kauno r. 0% 40% 40% 20% 0% 0 % 6 % 71 % 17 % 6 % 0 % 42 % 29 % 29 % 0 %
Kėdainių r. - - - - - 0 % 15 % 45 % 20 % 20 % - - - - -
Kelmės r. - - - - - 0 % 9 % 19 % 45 % 27 % - - - - -
Klaipėdos m. 0% 0% 71% 29% 0% 0 % 12 % 35 % 51 % 3 % 29 % 13 % 29 % 29 % 0 %
Kupiškio r. - - - - - 0 % 0 % 42 % 58 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
Lazdijų r. - - - - - 0 % 0 % 70 % 10 % 20 % - - - - -
Marijampolės r. - - - - - 0 % 6 % 24 % 64 % 6 % 0 % 29 % 71 % 0 % 0 %
Mažeikių r. - - - - - 0 % 5 % 42 % 37 % 16 % - - - - -
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GMP įstaiga (regionas) Gydytojai Slaugytojai Paramedikai

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

Molėtų r. - - - - - 0 % 18 % 27 % 36 % 19 % 0 % 33 % 67 % 0 % 0%
Pakruojo r. - - - - - 0 % 10 % 27 % 27 % 36 % - - - - -
Panevėžio r. 0% 67% 33% 0% 0% 2 % 12 % 32 % 40 % 14 % - - - - -
Panevėžio r. - - - - - 19 % 0 % 12 % 56 % 13 % - - - - -
Pasvalio r. - - - - - 0 % 0 % 27 % 33 % 40 % - - - - -
Plungės r. - - - - - 0 % 30 % 43 % 22 % 5 % - - - - -
Prienų r. - - - - - 0 % 14 % 21 % 36 % 29 % - - - - -
Raseinių r. - - - - - 0 % 0 % 25 % 62 % 13 % - - - - -
Rokiškio r. - - - - - 0 % 0 % 40 % 47 % 13 % - - - - -
Skuodo r. - - - - - 0 % 0 % 38 % 38 % 24 % - - - - -
Šakių r. - - - - - 0 % 7 % 36 % 29 % 28 % 0 % 29 % 29 % 42 % 0 %
Šalčininkų r. 0% 0% 14% 57% 29% 0 % 7 % 29 % 7 % 57 % - - - - -
Šiaulių m. 0% 55% 9% 9% 27% 3 % 34 % 24 % 36 % 3 % 0 % 0 % 34 % 33 % 33 %
Šiaulių r. - - - - - 0 % 20 % 50 % 30 % 0 % - - - - -
Šilutės r. - - - - - 0 % 20 % 33 % 40 % 7 % - - - - -
Tauragės r. 0% 50% 0% 0% 50% 0 % 9 % 23 % 50 % 18 % - - - - -
Telšių r. - - - - - 0 % 13 % 27 % 60 % 0 % - - - - -
Trakų r. - - - - - 0 % 8 % 61 % 23 % 8 % - - - - -
Utenos r. - - - - - 0 % 11 % 37 % 42 % 10 % - - - - -
Varėnos r. - - - - - 0 % 0 % 22 % 78 % 0 % - - - - -
Vilkaviškio r. - - - - - 0 % 0 % 40 % 53 % 7 % - - - - -
Vilniaus r. 0% 50% 10% 20% 20% 0 % 8 % 28 % 28 % 36 % 0 % 0 % 87 % 13 % 0 %
Zarasų r. - - - - - 0 % 10 % 50 % 20 % 20 % - - - - -
Iš viso: 1% 21% 27% 31% 20% 1 % 11 % 37 % 39 % 12 % 10 % 39 % 33 % 17 % 1 %
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55 lentelė: Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių (vairuotojai, pagalbinis medicinos personalas, administracija), 2013 m.

GMP įstaiga (regionas) Vairuotojai Pagalbinis med. personalas Administracija
< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

5160
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

Klaipėdos r. Gargždų 0 % 7 % 29 % 50 % 14 % 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 %

Kretingos r. 0 % 7 % 29 % 57 % 7 % - - - - - - - - - -
Švenčionių r. 0 % 13 % 50 % 25 % 12 % - - - - - - - - - -
Šilalės r. 0 % 0 % 0 % 60 % 40 % 0 % 100

%
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 %

Visagino r. 0 % 13 % 13 % 37 % 37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 33 % 67 % 0 %

Ukmergės r. 0 % 7 % 64 % 22 % 7 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 %

Radviliškio r. 0 % 6 % 24 % 58 % 12 % - - - - - 0 % 0 % 40 % 40 % 20 %
Akmenės r. 0 % 0 % 73 % 27 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 100

%
0 %

Alytaus r. 0 % 9 % 70 % 21 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 %

Anykščių r. 0 % 10 % 50 % 30 % 10 % - - - - - 0 % 0 % 67 % 33 % 0 %
Biržų r. 0 % 9 % 36 % 55 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 % 0 % - - - - -

Druskininkų r. 0 % 22 % 44 % 34 % 0 % - - - - - - - - - -
Elektrėnų r. 38 % 0 % 37 % 25 % 0 % - - - - - 0 % 40 % 40 % 0 % 20 %
Vilniaus m. 1 % 17 % 27 % 40 % 15 % 30 % 16 % 27 % 18 % 9 % 5 % 9 % 32 % 27 % 27 %
Ignalinos r. 0 % 8 % 26 % 33 % 33 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 100

%
0 %

Jonavos r. 0 % 0 % 25 % 42 % 33 % 33 % 0 % 33 % 34 % 0 % 0 % 50 % 33 % 17 % 0 %
Joniškio r. 0 % 18 % 37 % 45 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 67 % 33 %
Jurbarko r. 0 % 10 % 45 % 45 % 0 % - - - - - - - - - -
Kaišiadorių r. 0 % 18 % 27 % 55 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 50 % 50 %
Kauno m. 2 % 20 % 24 % 43 % 11 % 13 % 31 % 31 % 25 % 0 % 4 % 25 % 25 % 24 % 22 %
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GMP įstaiga (regionas) Vairuotojai Pagalbinis med. personalas Administracija
< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

5160
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

Kauno r. 0 % 11 % 22 % 45 % 22 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 40 % 40 % 20 %

Kėdainių r. 0 % 25 % 30 % 35 % 10 % - - - - - 0 % 0 % 100
%

0 % 0 %

Kelmės r. 0 % 40 % 30 % 20 % 10 % - - - - - - - - - -
Klaipėdos m. 0 % 19 % 33 % 43 % 5 % - - - - - 0 % 11 % 39 % 33 % 17 %
Kupiškio r. 0 % 0 % 10 % 60 % 30 % - - - - - - - - - -
Lazdijų r. 0 % 0 % 50 % 30 % 20 % 0 % 0 % 0 % 100

%
0 % - - - - -

Marijampolės r. 0 % 24 % 28 % 44 % 4 % 0 % 0 % 17 % 83 % 0 % 0 % 11 % 44 % 12 % 33 %
Mažeikių r. 0 % 12 % 29 % 41 % 18 % 0 % 50 % 17 % 0 % 33 % 0 % 29 % 0 % 71 % 0 %
Molėtų r. 0 % 0 % 0 % 80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 % 0 % 0 % 67 % 33 %

Pakruojo r. 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % - - - - - - - - - -

Panevėžio r. 0 % 13 % 55 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 6 % 29 % 47 % 12 % 6 %

Panevėžio r. 0 % 7 % 36 % 50 % 7 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100
%

Pasvalio r. 0 % 0 % 62 % 38 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 0 % 100
%

0 % 0 %

Plungės r. - - - - - - - - - - - - - - -
Prienų r. 0 % 0 % 33 % 54 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100

%
- - - - -

Raseinių r. 0 % 23 % 23 % 39 % 15 % 0 % 100
%

0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 25 % 50 % 0 %

Rokiškio r. 0 % 27 % 40 % 13 % 20 % - - - - - - - - - -
Skuodo r. 0 % 50 % 25 % 25 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 50 % 50 %
Šakių r. 0 % 20 % 40 % 20 % 20 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 33 % 67 %
Šalčininkų r. 0 % 31 % 8 % 46 % 15 % - - - - - 0 % 0 % 0 % 0 % 100

%
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GMP įstaiga (regionas) Vairuotojai Pagalbinis med. personalas Administracija
< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

5160
metai

>60
metų

< 25
metai

26–40
metai

41–50
metai

51–60
metai

>60
metų

Šiaulių m. 0 % 23 % 28 % 39 % 10 % 36 % 27 % 18 % 10 % 9 % 0 % 0 % 25 % 50 % 25 %
Šiaulių r. 0 % 29 % 29 % 42 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 %

Šilutės r. 0 % 8 % 50 % 17 % 25 % - - - - - 0 % 0 % 100
%

0 % 0 %

Tauragės r. 0 % 17 % 39 % 35 % 9 % - - - - - - - - - -
Telšių r. 0 % 31 % 38 % 31 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 100

%
0 % 0 %

Trakų r. 0 % 25 % 33 % 25 % 17 % - - - - - - - - - -
Utenos r. 0 % 38 % 38 % 16 % 8 % - - - - - - - - - -
Varėnos r. 0 % 44 % 11 % 33 % 11 % - - - - - - - - - -
Vilkaviškio r. 0 % 12 % 41 % 29 % 18 % - - - - - - - - - -
Vilniaus r. 0 % 0 % 42 % 32 % 26 % 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 100

%
0 % 0 %

Zarasų r. 0 % 22 % 33 % 45 % 0 % - - - - - 0 % 0 % 100
%

0 % 0 %

Iš viso 1 % 15 % 35 % 38 % 11 % 18 % 23 % 26 % 27 % 6 % 2 % 18 % 32 % 29 % 19 %

56 lentelė: Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, 2013 m.

GMP įstaiga (regionas) 2013 m. organizavo GMP įstaiga
(regionas)

2013 m. organizavo

mokymus, kurie
gerina pagalbos
traumas patyrusiems
pacientams kokybę

Konfe-
rencijas

Kursus Simuliacijas mokymus,
kurie gerina
pagalbos
traumas
patyrusiems
pacientams
kokybę

Konferencija
s

Kursus Simuliacijas

Klaipėdos r. Gargždų Ne Mažeikių r. + 4
Kretingos r. Ne Molėtų r. + 2 2
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Švenčionių r. Ne Pakruojo r. n. d.
Šilalės r. + 2 3 1 Panevėžio r. n. d. - 1 4
Visagino r. n. d. 1 3 1 Panevėžio r. + 1
Ukmergės r. Ne Pasvalio r. + 4 2
Radviliškio r. Ne Plungės r. n. d. 20
Akmenės r. n. d. Prienų r. + 1 1
Alytaus r. Ne Raseinių r. n. d.
Anykščių r. Ne Rokiškio r. Ne
Biržų r. + 1 Skuodo r. Ne
Druskininkų r. + 3 Šakių r. n. d.
Elektrėnų r. Ne Šalčininkų r. Ne
Ignalinos r. Ne Šiaulių m. Ne
Jonavos r. Ne Šiaulių r. n. d.
Joniškio r. Ne Šilutės r. Ne
Jurbarko r. Ne Tauragės r. Ne
Kaišiadorių r. Ne Telšių r. + 1 1 -
Kauno m. + 103 1 Trakų r. Ne
Kauno r. Ne Utenos r. Ne
Kėdainių r. + n. d. Varėnos r. Ne
Kelmės r. Ne 4 Vilkaviškio

r.
Ne

Klaipėdos m. n. d. 52 Vilniaus r. n. d. 1 1
Kupiškio r. n. d. 3 Zarasų r. n. d.
Lazdijų r. Ne Vilniaus m. + 4 1 -
Marijampolės r. Ne
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2013 metais kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 229 žmonės. Tai yra 9,4

proc. visų darbuotojų. Mokymai yra gera priemonė žinioms atnaujinti, patirčiai

pasidalinti, pailsėti nuo kasdienybės ir sustiprinti savo ir darbuotojų motyvaciją, todėl

turėtų būti šiek tiek aktyviau ieškoma būtų ir lėšų dalyvauti įvairiuose mokymuose,

tačiau tai turėtų būti daroma, kai numatomos mažiausios darbo apimtys.



162

57 lentelė: Teritorija, gyventojų skaičius, tenkantys etatui, 2013 m.

Gydyt
ojo
etatui
tenka
nti
teritor
ija,
km2

Gydyt
ojoeta
tui
tenka
ntys
gyvent
ojai,
tūkst.

Slaug
ytojoe
tatui
tenka
nti
teritor
ija,
km2

Slaug
ytojoe
tatui
tenka
ntys
gyvent
ojai,
tūkst.

Para
medik
oetatu
i
tenka
nti
teritor
ija,
km2

Para
medik
oetatu
i
tenka
ntys
gyvent
ojai,
tūkst.

Vairu
otojoe
tatui
tenka
nti
teritor
ija,
km2

Vairu
otojoe
tatui
tenka
ntys
gyvent
ojai,
tūkst.

Pagal
binio
med.
perso
naloet
atui
tenka
nti
teritor
ija,
km2

Pagal
binio
med.
perso
naloet
atui
tenka
ntys
gyvent
ojai,
tūkst.

Admi
nistra
cijoset
atai,
lygina
nt su
visu
etatų
skaiči
umi

Akmenės r. - - 63,7 1,8 - - 76,7 2,2 - - 9 %
Alytaus r. 1

411,0
212,2 35,5 5,3 - - 42,8 6,4 705,5 106,1

10 %
Anykščių r. - - 172,2 2,7 - - 176,5 2,8 - - 3 %
Biržų r. - - 147,6 2,7 - - 147,6 2,7 1

476,0
27,0

0 %
Druskininka
i

- - 46,6 2,2 - - 45,9 2,1 605,2 28,0
4 %

Elektrėnai - - 46,7 2,3 - - 45,2 2,2 - - 16 %
Ignalinos r. - - 130,1 1,6 - - 130,1 1,6 - - 1 %
Jonavos r. 944,0 45,8 59,0 2,9 - - 59,0 2,9 472,0 22,9 13 %
Joniškio r. - - 98,0 2,2 - - 96,0 2,1 - - 11 %
Jurbarko r. - - 137,2 2,7 - - 182,9 3,6 - - 0 %
Kaišiadorių
r.

1
087,0

32,9 65,9 2,0 - - 82,0 2,5 - -
5 %

Kauno m. 3,9 9,6 1,9 4,6 5,9 14,5 2,6 6,5 1,8 4,5 14 %
Kauno r. 272,0 14,5 76,7 4,1 213,7 11,4 84,3 4,5 239,4 12,7 6 %
Kėdainių r. - - 67,1 2,1 - - 74,5 2,4 - -
Kelmės r. - - 142,1 2,7 - - 170,5 3,2 1

705,0
32,0

0 %
Klaipėdos
m.

134,7 17,8 18,0 2,4 192,4 25,4 32,1 4,2 - -
11 %

Klaipėdos r. - - 81,0 3,1 - - 81,0 3,1 1
068,8

41,2
3 %

Kretingos r. - - 54,9 2,3 - - 70,6 2,9 - - 0 %
Kupiškio r. - - 90,0 1,7 1

080,1
19,9 120,0 2,2 - -

Lazdijų r. - - 145,4 2,5 - - 130,9 2,2 2
618,0

44,8

Marijampol
ė

- - 51,9 2,5 269,4 13,2 71,5 3,5 333,5 16,3
9 %

Mažeikių r. - - 64,2 3,0 - - 70,7 3,3 203,4 9,6 9 %
Molėtų r. - - 105,7 1,6 458,0 6,8 229,0 3,4 1

374,0
20,4

10 %
Pakruojo r. - - 119,6 2,2 - - 154,8 2,8 - - 0 %
Panevėžio
m.

25,0 48,7 1,2 2,4 - - 1,6 3,1 100,0 194,7
16 %

Panevėžio r. - - 136,1 2,3 - - 155,6 2,7 1
089,2

18,7
3 %

Pasvalio r. - - 107,4 2,3 - - 107,4 2,3 2
578,0

55,6
1 %

Plungės r. - - 85,0 2,3 - - 85,0 2,3 1
700,0

46,2

Prienų r. - - 84,0 2,5 - - 85,6 2,5 - - 0 %
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Radviliškio
r.

- - 82,2 2,2 - - 82,2 2,2 - -
11 %

Raseinių r. - - 98,3 2,3 - - 112,4 2,6 3
146,0

73,8
12 %

Rokiškio r. - - 120,4 2,2 - - 120,4 2,2 - - 0 %
Skuodo r. - - 101,2 2,2 - - 101,2 2,2 - - 4 %
Šakių r. - - 121,1 2,7 207,6 4,6 290,6 6,4 484,3 10,7 11 %
Šalčininkų r. 542,2 12,4 112,5 2,6 - - 119,3 2,7 - - 1 %
Šiaulių m. 96,9 20,7 10,6 2,3 207,6 44,4 18,6 4,0 76,5 16,4 3 %
Šiaulių r,. - - 114,3 2,5 - - 120,0 2,6 2

400,0
51,6

5 %
Šilalės r. - - 108,0 2,4 297,0 6,6 169,7 3,8 2

376,0
53,0

3 %
Šilutės r. - - 93,5 2,4 - - 121,9 3,2 - - 3 %
Švenčionių
r.

- - 94,0 1,5 - - 94,0 1,5 - -
0 %

Tauragės r. 786,0 28,6 56,1 2,0 - - 52,4 1,9 - -
Telšių r. - - 95,9 3,0 - - 89,9 2,8 1

439,0
45,1

3 %
Trakų r. - - 80,5 2,3 - - 80,5 2,3 - -
Ukmergės r. 1

395,0
37,9 101,5 2,8 - - 99,6 2,7 1

395,0
37,9

3 %
Utenos r. - - 65,5 2,2 - - 83,3 2,8 - - 0 %
Varėnos r. - - 241,1 2,6 - - 246,4 2,7 4

436,0
48,3

0 %
Vilkaviškio
r.

- - 69,9 2,3 - - 74,1 2,5 - -
0 %

Vilniaus m. 14,5 20,0 2,2 3,0 10,6 14,6 2,9 4,0 7,3 10,0 6 %
Vilniaus r. 327,5 14,6 91,6 4,1 304,1 13,6 88,7 4,0 4

258,0
190,1

2 %
Visaginas 58,4 22,0 7,8 2,9 - - 6,9 2,6 116,8 44,0 12 %
Zarasų r. - - 140,4 1,9 - - 161,7 2,2 - - 2 %
Vidurkis 291,4 38,4 87,1 2,5 216,6 15,9 101,0 3,0 278,8 46,7 309,8

58 lentelėje pateikti duomenys, kaip ir iškvietimų skaičius, atskleidžia, ar optimaliai yra

suplanuoti etatai, t. y. ar pagal aptarnaujamą teritoriją ir gyventojų skaičių netrūksta kurios

nors specialybės žmonių, ar jų nėra per daug.

Galima teigti, kad gydytojų etatai neplanuojami pagal aptarnaujamą teritoriją, kas yra

logiška, nes gydytojai gydo ne teritoriją, be to, paprastai į įvykio vietą jie nevyksta. Logiškiau

būtų skaičiuoti gydytojo etatus žmonių skaičiui. Tačiau ir čia nėra sistemos, nes mažiausias

gyventojų skaičius gydytojo etatui Kauno mieste 9 600 labai skiriasi nuo didžiausio Alytaus

r. 21 2200. Alytaus r. didelis rodiklis labai lemia vidurkį, kuris yra 38 400. Gali būti, kad

reikėtų peržiūrėti, ar Alytuje iš tiesų trūksta gydytojų etatų, o Kauno m. jų nėra per daug.

Slaugytojo etatų planavimas labai glaudžiai susijęs su gyventojų skaičiumi, nes visos

reikšmės labai nedaug svyruoja, lyginant su šalies vidurkiu – 2 500 gyventojų tenka vienas
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slaugytojo etatas. Didžiausi skaičiai yra Alytaus r., o mažiausi – Molėtų, Kupiškio ir

Švenčionių r. Tačiau analizuodami Varėnos pavyzdį, matysime, kad tada, kai GMP turi vežti

pacientus ilgus atstumus, gana svarbu slaugytojo etatus planuoti atsižvelgiant į teritoriją,

antraip GMP tampa labai rizikinga. Kaip tik tokia situacija ir susidaro Varėnoje, kur vienam

slaugytojo etatui tenkanti teritorija beveik3 kartus viršija vidutinę šalies reikšmę, o gyventojų

skaičius vienam slaugytojo etatui beveik atitinka vidurkį. Tuomet ,kai teritorija vienam

slaugytojui yra didesnė, reikalinga pasiekti, kad gyventojų skaičius būtų mažesnis, bet ne

lygus vidutiniam. Vėliau matysime, kad Varėnoje trūksta slaugytojų etatų.

Nelabai daug GMP turi paramediko etatų, todėl tie duomenys nėra tokie informatyvūs, kaip

slaugytojų. Didžiausia teritorija vienam paramediko etatui tenka Kupiškio r., o mažiausia –

Kauno ir Vilniaus miestuose. Daugiausia gyventojų, t. y. 44 400 vienam paramediko etatui

tenka Šiaulių m., o mažiausia – Šakių r. – 4 600. Atsižvelgiant į tai, kad tarp miestų ir tarp

rajonų paramedikų etatui tenkantys gyventojai labai smarkiai skiriasi, nėra aiškumo, ar yra

sistemingai planuoti šios pareigybės etatai, ar tiesiog jie istoriškai susiklostę. Be to, kai kurie

rajonai tokią pareigybę turi, nors yra tokių, kurie jos iš viso neturi.

Vairuotojo etatai yra visose GMP. Kadangi vairuotojai vyksta į įvykio vietą, perveža

pacientus, jų etatus tai pat reikia planuoti, atsižvelgiant tiek į teritoriją, tiek į gyventojų

skaičių. Didžiausia teritorija vienam vairuotojo etatui tenka Varėnoje – 246,4 km2, o

mažiausia – Tauragės r. – 52,4 km2, neskaičiuojant miestų. Vidutiniškai vienam vairuotojo

etatui tenka po 3 000 aptarnaujamos teritorijos žmonių. Švenčionių r. – 1 500 (mažiausiai), o

daugiausia – Kauno r. ir Šakių r. – 6 400 ir 6 500.

Administracijos etatai pagal GMP išsidėstę labai skirtingai. Kai kurios GMP visai neturi

administracijos darbuotojų etatų. Jos administracinius darbus paskirsto kitoms pareigoms.

Taip yra Biržų, Jurbarko, Kelmės, Pakruojo, Prienų, Švenčionių, Utenos, Varėnos ir

Vilkaviškio GMP. Tačiau kitose GMP administracijos darbuotojų etatai sudaro tam tikrą dalį.

Ta dalis svyruoja nuo 1 procento nuo bendrų etatų iki 16 procentų. Jeigu kitų etatų

darbuotojai neturi laiko atlikti administracinio darbo, GMP gali turėti šias pareigybes, tačiau

gana svarbu, kad šių etatų nebūtų per daug, nes tai sukuria biurokratiją, švaisto lėšas, kurios

gali būti panaudotos efektyviau. Vidutinis procentas nuo visų etatų, skirtų administravimui,

yra 5 proc. Jeigu manytume, kad administracijos etatų yra per daug, kai jie viršija dvigubą



165

vidurkį, tai tos GMP, kurios turi 11 ir daugiau procentų, galėtų šiuos etatus sumažinti ir

padidinti kitus etatus, kurie labiau tiesiogiai lemtų kokybę arba lėšas, skirtas panaudoti

kitiems poreikiams. Didelė dalis administracijos etatų yra Elektrėnuose ir Panevėžio m. – 16

proc., Kauno m. – 14 proc., Klaipėdos m. – 11 proc., Raseiniuose ir Visagine – po 12 proc.,

Jonavoje – 13 proc.

58 lentelė: Darbuotojų skaičius ir etatai, 2013 m.

Regionas Gydytojai Slaugytojai Paramedikai Vairuotojai Pagalbinis
medicinos
personalas

Adminstracij
a

Iš viso

Etata
i

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Eta-
tai

Dar-
buo-
tojai

Akmenės r. 14,2
5

16 11,5 12 2,5 3 28,2
5

31

Alytaus r. 1 36,7
5

40 33 33 2 2 8,5 9 81,2
5

84

Anykščių r. 14 15 10,5 12 0,75 3 25,2
5

29

Biržų r. 10,5 10,5 1 22
Druskininkai 1,75 2 13 12 10,5 9 0,75 1 1 1 27 25

Elektrėnai 11 10,5 4 25
Ignalinos r. 11,5 9 11,5 12 0,25 1 23,2

5
22

Jonavos r. 1 1 18,5 18 16 13 3 4 6 6 44,5 42
Joniškio r. 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 3 3 27 27
Jurbarko r. 11 11 12 12 1 1 24 24
Kaišiadorių
r.

0,75 3 17 15 13,2
5

11 1,5 2 31

Kauno m. 46 50 109,
75

103 38,2
5

38 66 47 47,5 36 51,7 54 359,
2

328

Kauno r. 5 5 21,2
5

19 4,75 5 21,5 22 6 7 4 4 62,5 62

Kėdainių r. 28 21 20,2
5

18 1

Kelmės r. 12 11 10 10 1 1 23 22
Klaipėdos m. 20 13 61 61 1 1 45 41 15 15 141 131

Klaipėdos r. 21 18 16,5 14 1,25 2 1 1 39,2
5

35

Kretingos r. 20 20 14 14 34 34

Kupiškio r. 12 12 9 9
Lazdijų r. 11 11 10,7

5
11 0,5 1

Marijampolė 33,7
5

33 4,5 5 27,2
5

27 6,25 7 7 9 78,7
5

83

Mažeikių r. 22,5 24 17,7
5

18 2,5 2 4,25 7 47 51
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Molėtų r. 13 11 9 8 1 1 2,5 3 25,5 23
Pakruojo r. 11 11 8,5 7 19,5 18
Panevėžio m. 1,5 2 40,4

5
38 32,2

5
33 0,5 1 14,5 16 89,2 90

Panevėžio r. 0,5 1 15 16 0 0 14 14 2 2 1 1 32,5 34

Pasvalio r. 0 12 15 0 12 13 0,5 1 0,25 1 24,5 30
Plungės r.
Prienų r. 13,7

5
13 13,5 17 27,2

5
30

Radviliškio r. 19,7
5

21 19 17 4,75 5 43,5 43

Raseinių r. 16 16 14 13 0,5 1 4 4 34,5 34
Rokiškio r. 15 15 15 15 30 30
Skuodo r. 13,5 12 9 9 1 2 23,5 23
Šakių r. 12,5 14 7 7 5 5 3 3 3 3 27,5 29
Šalčininkų r. 2,75 7 13,2

5
14 12,5 13 0,3 1 28,8 35

Šiaulių m. 8 12 62,5 66 6 6 43,1
25

43 8 9 4 4 141,
625

149

Šiaulių r,. 10,5 10 10 10 0,5 1 1 1 22 22
Šilalės r. 18 17 4 5 8 5 1 1 1 1 32 29
Šilutės r. 18,2

5
15 13,7

5
12 1 1 33 28

Švenčionių r. 18 18 18 17 36 35
Tauragės r. 2 24,8

75
26 22,5 23 0,25 1

Telšių r. 15 15 16 16 1 2 1 1 33 34
Trakų r. 14 13 15 12
Ukmergės r. 1 1 14,5 17 16 16 1 1 1 1 33,5 36

Utenos r. 18,7
5

19 14,7
5

13 33,5 32

Varėnos r. 16 16 10 10 1 1 27 27
Vilkaviškio
r.

18 15 17 17 35 32

Vilniaus m. 39,5 47 172,
25

141 36,2
5

26 127,
25

96 56,5 57 25,5 25 457 392

Vilniaus r. 8,25 11 23,2
5

29 32,5 33 0,25 1 1 1 65,2
5

75

Visaginas 2 2 10,2
5

12 0 0 8,5 7 1 1 3 3 24,7
5

25

Zarasų r. 14,5 15 9 9 0,5 1 24 24

Jeigu etatų yra daugiau negu darbuotojų, gali būti, kad keli darbuotojai dirba daugiau negu

vienu etatu arba kad darbuotojų trūksta. Pirmu atveju tai vis vien nėra labai gerai, nes

darbuotojai turi būti nepavargę ir budrios reakcijos. Jeigu etatų yra daugiau negu darbuotojų

bent 15procentų ir daugiau, tai jau įvardijame kaip situaciją, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį.

Pagal šiuos apsibrėžtus kriterijus, labiausiai visoje Lietuvoje GMP sistemoje trūksta

vairuotojų. Jų trūksta Elektrėnuose (trūkumas siekia 39 proc.), Vilniaus m. (25 proc.),
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Jonavoje (25 proc.), Kaišiadoryse (17 proc.), Kauno m. (26 proc.), Trakuose (20 proc.),

Pakruojyje (18 proc.), Šilalėje (29 proc.).

Pagal teritoriją labiausiai GMP sistemos darbuotojų trūksta Vilniaus m. Ten trūksta ne tik

vairuotojų, bet ir slaugytojų (18 proc.), taip pat paramedikų (29 proc.). Galbūt Vilniaus

mieste sunkiausia rasti darbuotojų dėl jų aukštesnio pageidaujamo atlyginimo, susijusio su

didesnėmis pragyvenimo išlaidomis. Daugiau slaugytojų etatų negu darbuotojų užfiksuota

Ignalinoje (22 proc.), Šilalėje (18 proc.) ir Vilkaviškyje (17 proc.). Visais kitais atvejais etatų

nukrypimai nėra esminiai.

59 lentelė: GMP turimi automobiliai, 2013 m.

Regionas Autom
obilių
skaičiu
s,iš
viso:

Vienam
automobiliui
tenkantis
plotas, km2

Vienam
automobili
ui
tenkantys
gyventojai,
tūkst.

Automobiliai, kurių
gamybos metai iki 2007 m.

Automobiliai, kurių
gamybos metai yra 2007
m. ir naujesni

Iš viso, vnt. Dalis, % Iš viso, vnt. Dalis, %
Akmenės r. 5 168,8 4,9 3 60 % 2 40 %
Alytaus r. 11 128,3 19,3 4 36 % 7 64 %
Anykščių r. 2 882,5 14,1 2 100 % 0 %
Biržų r. 4 369,0 6,8 2 50 % 2 50 %
Druskininkai 3 151,3 7,0 2 67 % 1 33 %
Elektrėnai 5 101,8 4,9 4 80 % 1 20 %
Ignalinos r. 3 498,7 6,0 2 67 % 1 33 %
Jonavos r. 5 188,8 9,2 4 80 % 1 20 %
Joniškio r. 6 192,0 4,3 4 67 % 2 33 %
Jurbarko r. 3 503,0 9,9 0 % 3 100 %
Kaišiadorių r. 5 217,4 6,6 3 60 % 2 40 %
Kauno m. 20 7,9 19,2 6 30 % 14 70 %
Kauno r. 11 136,0 7,2 5 45 % 6 55 %
Kėdainių r. 6 279,5 8,9 4 67 % 2 33 %
Kelmės r. 5 341,0 6,4 2 40 % 3 60 %
Klaipėdos m. 15 89,8 11,8 8 53 % 7 47 %
Klaipėdos r. 4 334,0 12,9 1 25 % 3 75 %
Kretingos r. 7 141,3 5,9 4 57 % 3 43 %
Kupiškio r. 4 270,0 5,0 3 75 % 1 25 %
Lazdijų r. 3 436,3 7,5 1 33 % 2 67 %
Marijampolė 11 159,2 7,8 5 45 % 6 55 %
Mažeikių r. 6 203,4 9,6 2 33 % 4 67 %
Molėtų r. 4 343,5 5,1 3 75 % 1 25 %
Pakruojo r. 4 329,0 5,9 3 75 % 1 25 %
Panevėžio m. 15 3,3 6,5 11 73 % 4 27 %
Panevėžio r. 5 435,7 7,5 2 40 % 3 60 %
Pasvalio r. 4 322,3 6,9 2 50 % 2 50 %
Plungės r. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Prienų r. 5 231,0 6,8 4 80 % 1 20 %
Radviliškio r. 6 260,2 6,9 2 33 % 4 67 %
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Raseinių r. 7 224,7 5,3 4 57 % 3 43 %
Rokiškio r. 4 451,5 8,4 1 25 % 3 75 %
Skuodo r. 3 303,7 6,7 2 67 % 1 33 %
Šakių r. 6 242,2 5,3 3 50 % 3 50 %
Šalčininkų r. 5 298,2 6,8 0 % 0 %
Šiaulių m. 4 181,6 38,8 0 % 0 %
Šiaulių r,. 5 240,0 5,2 2 40 % 3 60 %
Šilalės r. 6 198,0 4,4 3 50 % 3 50 %
Šilutės r. 5 341,2 8,8 1 20 % 4 80 %
Švenčionių r. 5 338,4 5,3 3 60 % 2 40 %
Tauragės r. 8 147,4 5,4 5 63 % 3 38 %
Telšių r. 6 239,8 7,5 2 33 % 4 67 %
Trakų r. 5 241,6 6,9 3 60 % 2 40 %
Ukmergės r. 5 279,0 7,6 2 40 % 3 60 %
Utenos r. 6 204,8 7,0 2 33 % 4 67 %
Varėnos r. 3 739,3 8,0 1 33 % 2 67 %
Vilkaviškio r. 5 251,8 8,4 2 40 % 3 60 %
Vilniaus m. 39 10,3 14,2 0 % 39 100 %
Vilniaus r. 10 212,9 9,5 6 60 % 4 40 %
Visaginas 3 19,5 7,3 3 100 % 0 %
Zarasų r. 3 444,7 6,0 2 67 % 1 33 %
Vidutinis 5 240,8 7,0

Vidutinis greitosios medicinos pagalbos automobilių skaičius buvo 5 automobiliai vienoje

GMP. Kur kas svarbesni santykiniai duomenys, kurie atskleidžia, ar jų pakanka. Vidutinė

teritorija vienam automobiliui buvo 240,8 km2. O vidutinis tenkantis gyventojų skaičius –

7 000. Pagal bendrą etatų ir automobilių santykį automobilių netrūksta, bet kiekvieną

teritoriją reikia analizuoti atskirai. Didžiausia teritorija vienam automobiliui tenka Anykščių

r. –882,5 km2. Tai beveik 4 kartais daugiau už vidurkį, o mažiausios Elektrėnų r. – 101,8

km2, Kretingos r. – 141,3 km2, Alytaus – 128,3 km2, Tauragės r. – 147,7 km2. Didžiausias

gyventojų skaičius vienam automobiliui tenka Šiaulių m. – 38 800, o rajonuose – Alytaus r. –

19 300, Anykščių r. – 14 100, Klaipėdos r. – 12 900 gyventojai automobiliui. Šiaulių miestas

šiais rodikliais išsiskiria, matyt, reikėtų detaliau paanalizuoti, ar ten tikrai pakanka

automobilių. Tą patį reikia padaryti su Alytaus rajonu. Mažiausi rodikliai Joniškio r. – 4 300,

Šilalės r. – 4400. Ar iš ten galima perduoti automobilius kitoms GMP, taip pat reikia detaliau

analizuoti. Automobiliai, senesni nei 2007 m. sudaro 55 proc. visų automobilių. Tai gali

sąlygoti poreikį jau artimiausiu metu įsigyti naujus automobilius, pakeičiant jais dabar

turimus senesnius ir nusidėvėjusius automobilius. Greičiausiai logiška vienu pirkimu pirkti

daugiau automobilių, nes didesnis kiekis yra geresnė derybinė pozicija dėl kainos. Planuojant

pirkti automobilius, svarbu atsižvelgti ir į GMP aptarnaujamą teritoriją, ir į gyventojų skaičių,

ir į kvietimų skaičių, ir galiausiai į etatų skaičių.
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60 lentelė: Turima įranga, reikalinga reanimacinei pagalbai teikti, 2013 m.

Regionas Defibrili
atorius
su
monitor
iumi

Iš jų
defibriliat
orius su
EKG
užrašymo
funkcija

Iš jų
defibriliat
orius su
išoriniu
širdies
stimuliato
riumi

Iš jų
defibriliato
rius su
duomenų
perdavimo
funkcija

Nešiojamasis
dirbtinio
plaučių
ventiliavimo
aparatas

Nešiojamasisec
hoskopas

Mobilioji
įranga
terapinei
hipotermijai
sukelti

Akmenės r. 1 1 1 0 0 0 0
Alytaus r. 8 8 8 n. d. 1 n. d. n. d.
Anykščių r. 3 3 3 0 0 0 0
Biržų r. 4 2 4 0 1 0 0
Druskininkai 3 3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Elektrėnai 4 3 1 0 1 0 0
Ignalinos r. 3 3 3 n. d. n. d. n. d. n. d.
Jonavos r. 4 4 2 2 3 0 0
Joniškio r. 3 2 2 0 0 0 0
Jurbarko r. Turi Turi 0 0 0 0 0
Kaišiadorių
r. 4 4 1 0 0 0 0
Kauno m. 30 30 15 n. d. 4 n. d. n. d.
Kauno r. 10 10 10 2 2 0 0
Kėdainių r. 6 5 5 0 0 0 0
Kelmės r. 2 2 0 0 0 0 0
Klaipėdos
m. Turi Turi Turi 0 Turi 0 0
Klaipėdos r. Turi Turi Turi n. d. Turi n. d. n. d.
Kretingos r. 5 2 1 n. d. n. d. n. d. n. d.
Kupiškio r. Turi Turi Turi 0 0 0 0
Lazdijų r. 2 2 2 0 0 0 0
Marijampolė 6 6 4 0 1 n. d. n. d.
Mažeikių r. 6 5 3 1 0 0 0
Molėtų r. 3 3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Pakruojo r. 1 1 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Panevėžio
m. 4 4 4 0 0 0 0
Panevėžio r. 5 2 3 0 0 0 0
Pasvalio r. Turi Turi 0 0 0 0 0
Plungės r. 4 4 6 0 0 0 0
Prienų r. 4 4 0 0 0 0 0
Radviliškio
r. 8 4 0 4 0 0 0
Raseinių r. 6 6 6 6 n. d. n. d. n. d.
Rokiškio r. 5 5 5 0 4 0 0
Skuodo r. Turi Turi n. d. Turi Turi n. d. n. d.
Šakių r. 4 3 4 n. d. 0 0 0
Šalčininkų r. 1 3 4 0 0 0 0
Šiaulių m. 8 6 0 0 1 0 0
Šiaulių r,. 4 4 4 n. d. n. d. n. d. n. d.
Šilalės r. 3 3 3 n. d. n. d. n. d. n. d.
Šilutės r. 4 4 0 0 1 0 0
Švenčionių
r. 5 5 0 n. d. 5 0 0
Tauragės r. 3 3 3 0 0 0 0
Telšių r. 2 2 2 2 0 0 0
Trakų r. 4 3 3 0 1 0 0
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Ukmergės r. 3 3 3 3 4 0 0
Utenos r. 6 6 0 0 0 0 0
Varėnos r. 3 3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Vilkaviškio
r. 4 4 2 0 4 0 0
Vilniaus m. 40 40 3 40 9 0 0
Vilniaus r. 11 11 4 7 0 0 0
Visaginas 3 3 3 0 0 0 0
Zarasų r. 3 3 0 0 0 0 0

61 lentelė: Kitos turimos priemonės, 2013 m.

Regionas Panoraminės
veido kaukės su
universaliu
(kombinuotu)filtru

Specialieji
kostiumai
su
atšvaitais

Apsauginės
pirštinės ir
avalynė

Apsaugos
diržo
pjovikliai

Mobiliojikompiuterizuota
darbo vieta

Akmenės r. + + Neturi + +
Alytaus r. + + Neturi + +
Anykščių r. + + Neturi + 2
Biržų r. + + + + 2
Druskininkai Neturi + + + +
Ignalinos r. n. d. + Neturi n. d. n. d.
Joniškio r. Neturi + + + +
Jurbarko r. + Neturi + Neturi +
Kaišiadorių
r.

Neturi + + + +

Kauno m. + + + + n. d.
Kėdainių r. Neturi + + Neturi 2
Kelmės r. + + Neturi + +
Kretingos r. n. d. + + + +
Kupiškio r. Neturi + + + +
Lazdijų r. Neturi + + + +
Marijampolė + + + + Neturi
Panevėžio
m.

Neturi + Neturi + Neturi

Panevėžio r. + + + Neturi Neturi
Pasvalio r. Neturi + + + Neturi
Plungės r. Neturi + n. d. Neturi +
Prienų r. Neturi + + Neturi +
Radviliškio
r.

Neturi + + + +

Rokiškio r. + + + + Neturi
Šiaulių r,. n. d. + n. d. n. d. n. d.
Tauragės r. Neturi + + + +
Ukmergės r. Neturi + + + +
Utenos r. Neturi + + + Neturi
Varėnos r. Neturi + + Neturi +

Be lentelėje pateiktų duomenų, visos GMP turėjo medicinos atliekų konteinerius,

prožektorius ir žiebtuvėlius, rankų ir paviršių dezinfekavimo priemones, vienkartinių nosinių,

rankšluosčių, nešiojamąsias radijo stotis, polietileno maišus (infekuotiems ir nešvariems
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drabužiams), chirurgines ir paprastas kaukes. Kiti duomenys galėtų pasitarnauti planuojant

bendrus pirkimus, jeigu tokie daromi.

Visas išvardytas priemones turi šios GMP stotys: Elektrėnų, Jonavos, Kauno raj. Klaipėdos

m. be ir., Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Raseinių, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės,

Šilutės, Švenčionių, Telšių, Trakų, Vilkaviškio, Vilniaus m. bei r., Visagino ir Zarasų.

62 lentelė: Turimos procedūros skambučiams pagal prioritetus skirstyti

Regionas Ar turite įstaigos vadovo patvirtintus kriterijus, kuriais vadovaudamasis
dispečeris skirsto skambučius pagal prioritetus (skubus, atidėtas, vėlyvas)?

Akmenės r.
Alytaus r. Ne
Anykščių r. Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Biržų r. Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Druskininkai Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Elektrėnai Neturi duomenų
Ignalinos r. Ne
Jonavos r. Ne
Joniškio r. Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Jurbarko r. +
Kaišiadorių r. Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Kauno m. +
Kauno r. Ne
Kėdainių r.
Kelmės r. Įstaigoje nėra dispečerinės tarnybos
Klaipėdos m. Ne
Klaipėdos r. Ne
Kretingos r.
Kupiškio r. Pagal Panevėžio regiono dispečerinės darbo reglamentą
Lazdijų r. +
Marijampolė +
Mažeikių r.
Molėtų r. +
Pakruojo r. Ne
Panevėžio m. +
Panevėžio r. Skambučius priima apskrities centrinė dispečerinė
Pasvalio r. Neturi duomenų
Plungės r. Ne
Prienų r. Ne
Radviliškio r. Ne
Raseinių r. Ne
Rokiškio r. Dispečerinė centralizuota, VšĮ Panevėžio m. GMP stotis
Skuodo r. Ne
Šakių r.
Šalčininkų r.
Šiaulių m. +
Šiaulių r,.
Šilalės r. Ne
Šilutės r. +
Švenčionių r. + (dispečerinė tarnyba Vilniuje)
Tauragės r. Kauno GMP dispečerinei
Telšių r. + (SAM 2010-12-16 įsakymas Nr.V-1075 )
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Trakų r. Neturime, dispečerinės iškvietimai perduodami Vilniaus GMPS
Ukmergės r. Nėra dispečerinės
Utenos r. Vadovaujamasi Vyriausybės įsakymais
Varėnos r. Dispečerinės paslaugas teikia Alytaus GMP stotis
Vilkaviškio r. Dispečerinė yra Kauno GMPS
Vilniaus m. +
Vilniaus r. Vilniaus apskrities dispečerinės duomenys
Visaginas Ne
Zarasų r. Centralizuota dispečerinė Vilniaus GMP

Dauguma GMPS dispečerinių neturi formalaus skambučių skirstymo pagal prioritetus

procedūrų, jos dažniausiai pasikliauja savo darbuotojų kvalifikacija ir intuicija.

63 lentelė: Įdiegtos vidinės procedūros, 2013 m.

Regionas Ar turite įstaigos vadovo
patvirtintus paciento būklės
prioriteto įvykio vietoje vertinimo
kriterijus?

Ar turite įstaigos vadovo
patvirtintus kriterijus, į
kokią gydymo įstaigą
vežti pacientą?

Ar turite sudarę
sutartis su šiomis
gydymo įstaigomis?

Akmenės r. Ne Ne Ne
Alytaus r. Ne Ne
Anykščių r. ruošiamas + Ne
Biržų r. + + Ne
Druskininkai + + Ne
Ignalinos r. Ne Ne
Jonavos r. Ne Ne Ne
Joniškio r. + + Ne
Jurbarko r. Ne LR SAM įsakymas
Kaišiadorių r. Ne Ne Ne
Kauno m. + + +
Kauno r. + Ne +
Kėdainių r. Ne Ne Ne
Kelmės r. Ne Ne
Klaipėdos m. Ne +
Klaipėdos r. Ne + +
Kretingos r. Ne Ne Ne
Kupiškio r. + +
Lazdijų r. +
Marijampolė + +
Mažeikių r. Ne Ne Ne
Molėtų r. + + Ne
Pakruojo r. Ne Ne Ne
Panevėžio m. Ne
Panevėžio r. Ne Ne Ne
Prienų r. Ne Ne +
Radviliškio r. Ne Ne
Raseinių r. Ne Ne Ne
Rokiškio r. + + ne
Skuodo r. Ne Ne Ne
Šakių r. Ne Ne
Šiaulių m. + + +
Šiaulių r,. Ne Ne +
Šilalės r. Ne Ne
Šilutės r. Ne Ne +
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Švenčionių r. Duomenų neturi Duomenų neturi Duomenų neturi
Tauragės r. Kauno GMP dispečerinė Kauno GMP

dispečerinė
Kauno GMP
dispečerinė

Telšių r. + VadovaujasiSAM
įsakymais, vežaį
artimiausią ASPĮ – VšĮ
Regioninę Telšių
ligoninę

+

Trakų r. Duomenų neturi Duomenų neturi
Ukmergės r. Ne + +
Utenos r. Ne Aptarnaujamoje

teritorijoje yra tik viena
VšĮ Utenos ligoninė

Ne

Varėnos r. + + Ne
Vilkaviškio r. Ne Ne Iš dalies
Vilniaus m. A B C D vertinimas Ne
Vilniaus r. Ne Ne +
Visaginas + Ne
Zarasų r. Ne Ne Ne

Daugiau GMP neturi įstaigos vadovo patvirtintų paciento būklės prioriteto įvykio vietoje

vertinimo kriterijų, nei jas turi. Panaši situacija ir kalbant apie kriterijus, kuriais remiantis

sprendžiama, į kurią gydymo įstaigą vežti ligonį.

64 lentelė: Kaip dažnai GMP informuoja ligoninės priėmimo skyrių apie atvežamą traumą patyrusį pacientą, 2013
m.

Akmenės r. Visada Plungės r. Visada Marijampolė Visada
Alytaus r. Dažnai Prienų r. Visada Mažeikių r. Dažnai
Anykščių r. Dažnai Radviliškio r. Retai Molėtų r. Dažnai
Biržų r. Dažnai Raseinių r. Retai Pakruojo r. Visada
Druskininkai Dažnai Rokiškio r. Visada Panevėžio m. Visada
Elektrėnai Visada Skuodo r. Dažnai Panevėžio r. Visada
Ignalinos r. Dažnai Šakių r. Visada Pasvalio r. Dažnai
Jonavos r. Visada Šalčininkų r. Visada Vilniaus m. Dažnai
Joniškio r. Dažnai Šiaulių m. Dažnai Vilniaus r. Dažnai
Jurbarko r. Visada Šiaulių r,. Dažnai Visaginas Visada
Kaišiadorių r. Dažnai Šilalės r. Visada Zarasų r. Visada
Kauno m. Visada Šilutės r. Visada Varėnos r. Dažnai
Kauno r. Dažnai Švenčionių r. Retai Vilkaviškio r. Dažnai
Kėdainių r. Visada Tauragės r. Dažnai Kupiškio r. Dažnai
Kelmės r. Retai Telšių r. Visada Lazdijų r. Visada
Klaipėdos m. Retai Trakų r. Dažnai Utenos r. Visada
Klaipėdos r. Dažnai Ukmergės r. Dažnai Kretingos r. Dažnai

Kaip matyti iš 64 lentelės, gydymo įstaigas apie vežamus pacientus retai informuoja Kelmės

r. Klaipėdos m., Švenčionių r., Radviliškio r. ir Raseinių r. GMP. Visos kitos stotys teigia

informuojančios dažnai arba visada.
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65 lentelė. Ar registruojami iškvietimo laikai?

Regionas Iškvietimo

laikas

Išvykimo

laikas

Nuvykimo į

įvykio vietą

laikas

Išvykimo iš

įvykio

vietos

laikas

Nuvykimo į

gydymo

įstaigą

laikas

Grįžimo

laikas

Anykščių r. Neturi

dispečerinė

s tarnybos

+ + ne + +

Ignalinos r. + + + + +

Joniškio r. + + + ne + +

Kaišiadorių r. + + + + +

Klaipėdos r. ne ne ne ne ne ne

Kupiškio r. + + + + +

Lazdijų r. + + +

Marijampolė + + + + -

Panevėžio m. + + + ne + +

Plungės r. ne + + ne + +

Šakių r. + + + ne + +

Šalčininkų r. ne + ne ne ne +

Šiaulių r,. ne + + ne + +

Švenčionių r. Duomenų

neturi

Duomenų

neturi

Duomenų

neturi

Duomenų

neturi

Duomenų

neturi

Duomenų

neturi

Utenos r. + + + ne + +

Varėnos r. + + + ne + +

Vilniaus m. + + + - - Registruoj

ama laisva

brigada

Į visus klausimus „Taip“ atsakė daugelis GMP stočių: Akmenės, Alytaus, Biržų, Jonavos,

Kauno m ir r., Kėdainių, Kelmės, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Prienų, Šiaulių, Klaipėdos m.,

Kretingos, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Telšių, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus r. Visagino,

Tauragės ir Zarasų. Likusios GMP, kurių nėra lentelėje, šių duomenų pateikti negalėjo.

12.2.5 Kai kurių atskirų GMP analizė

Šiame skyriuje aptarsime GMP, kurių pateikti rodikliai rodo riziką. Svarbūs šie rodikliai:

 Daugiausia mirė pacientų, patyrusių traumas, iki atvežimo į gydymo įstaigą;
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 Ilga vidutinė paciento pristatymo į gydymo įstaigą trukmė nuo kvietimo

momento;

 Didelė pacientų, patyrusių traumas, kurie pristatyti į gydymo įstaigą per ilgiau

kaip valandą, dalis;

 Didelė dalis pacientų, išleistų gydytis ambulatoriškai, dalis kreipėsi per 24

valandas pakartotinai.

12.2.5.1 Vilniaus m.

Vidutinė pacientų pristatymo į gydymo įstaigą trukmė Vilniaus teritorijoje siekia 45 minutes.

Tiesa skubus atvykimas pas pacientą, kai reikalaujama atvykti per 15 minučių, patenkinamas

90 proc. Nors šis rezultatas yra gana geras, tačiau likusių reikalavimų tenkinimas yra žymiai

blogesnis. Skubus atvykimas, kai reikalaujama atvykti per 25 minutes, tenkintas tik

66,55 proc., neskubūs iškvietimai su reikalavimais 30 ir 40 minučių, tenkinti tik atitinkamai

10 ir 33,45proc.

Vilniaus miesto specifika tokia, kad tam tikromis valandomis, po darbo ir prieš darbo

valandas, gatvėse lėtas eismas dėl didelių automobilių srautų. Ligoninės yra miesto

pakraštyje. Ši gydymo įstaiga taip pat susiduria su automobilių srautų problemomis ir

važiuoja ilgesnį atstumą.

Toliau apžvelgsime kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos šiam rodikliui.

Vilniaus m. GMP išsiskiria tuo, kad aptarnauja didžiausią Lietuvos gyventojų dalį, t. y.

17,2proc. visų gyventojų. Artimiausia jai yra tik Kauno miesto GMP stotis, tačiau ir ši

nutolusi nuo Vilniaus 5,3procentais. Aptarnaujamas gyventojų skaičius viename km2 yra taip

pat pats didžiausias – 1381,7. Dėl tankumo Vilniaus miesto GMP aptarnauja mažiausią

teritoriją. Iškvietimų skaičiumi Vilniaus m. GMP taip pat lenkia visas. Jai tenka 23,9proc.

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos iškvietimų. Taigi ši GMP struktūra pagal pajėgumus

turi būti ir yra didžiausia.

Tačiau lyginant santykinius duomenis, negalima teigti, kad Vilnius turi per didelę teritoriją

arba aptarnauja per daug gyventojų. Aptarnaujamų gyventojų skaičius, tenkantis vienam

gydytojo etatui, – 20 000, slaugytojui – 3 000, paramedikui – 14 600, neišsiskiria iš visumos.

Vadinasi, šie etatai apskaičiuoti tinkamai ir visiškai atitinka bendrą Lietuvos situaciją. Šiek
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tiek didesnis tik gyventojų skaičius, tenkantis vienam vairuotojo etatui – 4 000, jis vienas iš

didesnių. Tačiau pagalbiniam personalui tenka 10000 gyventojų, ir tai yra pats mažiausias iš

visų duomenis pateikusių GMP. Gali būti keliamas klausimas, ar Vilniaus miesto GMP turi

per daug pagalbinio personalo? Atsakymas galėtų būti toks – nebent didesnė organizacinė

struktūra reikalauja ir daugiau šio profilio darbuotojų.

Vienai brigadai tenkantis aptarnaujamų gyventojų skaičius yra 16 800. Jis tikrai irgi yra ne

didžiausias ir tik šiek tiek didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį –12820. Vienai brigadai

tenkantis gyventojų skaičius yra didesnis Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdos rajone ir mieste,

Kauno m., Alytaus r.

Ar Vilniaus m. GMP turi per mažai automobilių? Vienam automobiliui tenka 14 200

gyventojų. Šis rodiklis yra didesnis tik Šiauliuose – 38800, Kaune ir Alytuje. Tačiau

atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus m. trūksta vairuotojų, tai galėtų būti problema, nes nėra, kaip

nuvažiuoti į įvykio vietą.

Kitą problemą galima įžvelgti nagrinėjant pateiktų etatų ir darbuotojų duomenis. Vilniaus m.

GMP iš viso yra įsteigti 457 etatai, o dirba 392 žmonės (trūkumas – 65 žmonės arba 14

proc.). Tai arba reiškia etatų trūkumą, arba tai, kad žmonės dirba daugiau negu po vieną etatą,

kas, kaip jau minėta, nėra gerai, nes tokias pareigas einantys asmenys turi būti budrūs ir

pailsėję. Didžiausi etatų ir darbuotojų nesutapimai yra tarp slaugytojų (etatų 172,25, o dirba

141), vairuotojų (127, o dirba 96) ir paramedikų (etatų 36,25, o dirba 26). Vairuotojų trūkumą

iš dalies galima kompensuoti, skatinant pačius medikus, vykstančius į įvykio vietą vairuoti,

tačiau, kai ir jų trūksta, bendros problemos tai ne išspręs. Vilniaus m. GMP reikia užpildyti

laisvus etatus, kad pagerėtų kokybė, nes etatai apskaičiuoti optimaliai.

12.2.5.2 Vilniaus r.

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, Vilniaus rajonas pasižymėjo labai aukštu mirtingumu. Čia

ir absoliučiai ir santykinai nuo traumų mirė daugiausia žmonių, nepasiekusių medicinos

įstaigos. Nors mirtingumas nebūtinai yra nekokybiškos GMP paslaugos padarinys, tačiau

kadangi jis aukščiausias buvo būtent šioje teritorijoje, tikrai verta atskirai apžvelgti Vilniaus

r. situaciją. Vilniaus rajone ir gyventojų dalis (3proc.), ir tankumas (44,7) vienam km2 yra
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sąlyginai nemaži, lyginant su kitais rajonais. Dažnai rajonuose arba GMP aptarnauja didelę

teritoriją, arba didesnį skaičių žmonių. Vilniaus r. aptarnaujanti GMP pasižymi tuo, kad čia ir

gyventojų tankumas sąlyginai didelis, ir teritorija. Abu šiuos rodiklius aukštus turi Klaipėdos

m. ir Alytaus GMP. Natūralu, kad Vilniaus r. aptarnavo daugiausia kvietimų, palyginti su

kitais rajonais, – 2,8proc. visos Lietuvos iškvietimų.

Tačiau lyginant sąlyginius duomenis Vilniaus r. GMP neišsiskiria. Todėl didelis tankumas su

didele teritorija greičiausiai negali patys savaime būti mirtingumo priežastis. Traumas

patyrusių asmenų, kuriems buvo iškviesta GMP tūkstančiui gyventojų, rodiklis neišsiskiria iš

kitų. 333,7 km2 teritorija, tenkanti vienai brigadai, neišsiskiria ir yra net yra mažesnė už

vidurkį. Vienai brigadai tenkantis gyventojų skaičius (14 900) nedaug yra aukštesnis už

Lietuvos vidurkį (12 820). Budinčiai brigadai teko 7,8 iškvietimų per 24 val., plg. vidurkis

yra 8,8, o iš viso kvietimų skaičius buvo 336,6, plg. vidurkis yra 279,6. Kokybės rodikliai

nėra labai geri, tačiau kai kurie iš jų nėra išskirtinai blogi, lyginant su kitomis GMP. Vidutinė

paciento pristatymo į gydymo įstaigą trukmė buvo 30 minučių, visus pacientus įstaiga pristatė

iki valandos. 15, 25, 30, 40 minučių, reikalavimai buvo atitinkamai tenkinami 81, 83, 39 ir 29

procentais. Paskutinieji rodikliai rodo riziką, kad kai kurie pacientai iš tiesų galėjo mirti laiku

nesulaukę pagalbos.

Dar galima atkreipti dėmesį į tai, kad etatų ir personalo skaičius beveik sutampa. Tai reiškia,

kad ten dirba tiek, žmonių, kiek reikia. Ar etatų skaičius optimalus, atskleidžia rodikliai:

gydytojui tenkantis žmonių skaičius yra 14 600. Šis skaičius nesiskiria nuo bendro Lietuvos

konteksto. Neišsiskiria ir teritorija, tenkanti slaugytojo etatui. Tačiau slaugytojo etatui

tenkanti gyventojų dalis (4 100 gyventojų) yra gana aukštas rodiklis (aukštesnis tik Kauno r.

ir m.), be to, pagalbiniam personalui tenkanti teritorija ir gyventojų skaičiaus dalis yra

didžiausi Lietuvoje. Galbūt verta šiek tiek atsižvelgti į tai ir padidinti etatų skaičių. Tačiau

neracionalus etatų planavimas nėra problema, nes nėra jokių išskirtinumų, galbūt verta

atkreipti dėmesį į vidinius procesus, personalo kvalifikacijos kėlimą, detaliau analizuoti

priežastis ir skirti daugiau dėmesio kokybei gerinti.



178

12.2.5.3 Plungės r.

Plungė pateko į analizuotinų GMP sąrašą, nes mirusiųjų dalis sąlyginai didesnė. Taip gali

būti, nes bendras iškvietimų skaičius buvo mažas, o 4 mirę tebuvo atsitiktinumas. Plungės r.

išsiskiria nukentėjusiųjų, kurie pristatyti į gydymo įstaigas per ilgiau nei 1 valandą, skaičiumi

(38,2proc.). Lyginant su 2006 m. deklaruotu rodikliu, kuris buvo 90,4 proc., pasiektas

progresas, tačiau, lyginant su kitomis Lietuvos GMP, vis tiek tai yra palyginti daug. Tiesa,

vidutinis pacientų pristatymo laikas yra 35 minutės, kas yra neblogas rodiklis. Pagal

atvykimą laiku į įvykio vietą, reikalavimai atvykti per 15, 25, 30 ir 40 minučių atitinkamai

buvo tenkinami 89, 66, 98 ir 93proc. Tai geresni rodikliai už Lietuvos vidutinius duomenis.

Plungės GMP aptarnauja 2,6proc. Lietuvos teritorijos ir 1,4proc. populiacijos. Šie duomenys

neišskiria Plungės teritorijos iš kitų. Pagal iškvietimų skaičių dėl traumų Plungėje rodikliai

buvo vieni žemiausių. Žiūrint į santykinius duomenis, Plungės r. vienai brigadai tenkantis

plotas buvo 283km2, gyventojų skaičius – 7 700, iškvietimų dėl traumų – 31,3. Šie rodikliai

taip pat vieni žemiausių, lyginant šalies mastu. Tačiau iškvietimų skaičius budinčiai brigadai

per 24 val. yra 10, –šiek tiek daugiau už vidurkį. Nagrinėjant etatų paskirstymą, jokių

nukrypimų nematyti. Gali būti nenuoseklumų dėl duomenų kaupimo arba informacijos

pateikimo. Pagal tai, kur pacientai buvo vežami iš įvykio vietos į gydymo įstaigas, taip pat

negalime pateisinti, kodėl didelis procentas pristatytas ilgiau nei per valandą, nes vidutinis

atstumas nėra didelis. Kaip ir kiekvienoje apžvalgoje, vienareikšmių išvadų daryti negalime,

nes bendri duomenys neišsiskiria.

12.2.5.4 Varėnos r.

Varėnos rajone visus traumas patyrusius pacientus, kuriems reikia gydytojų pagalbos,

vežama gana toli, į didesniųjų mietų ligonines. Ir jau minėta aukščiau, vien tai pateisina,

kodėl šioje teritorijoje labai didelė dalis – net 54 traumas patyrusių žmonių, kurie į gydymo

įstaigas buvo pervežti per daugiau negu valandą. Mirtingumo procentas nuo tų, kurie šiame

rajone patyrė traumas, irgi aukštesnis negu kitose rajonuose. Todėl Varėnos atvejis yra gana

svarbus, nes tai rodo, kad šioje teritorijoje traumą patirti yra žymiai rizikingiau negu kitur.

Taip pat nėra geri stoties ir atvykimo pas pacientą į įvykio vietą rodikliai. 15, 25, 30, 40
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minučių reikalavimai vykdyti atitinkamai 81, 39, 93 ir 82 proc. Tiesa vidutinė ligonio

atvežimo į gydymo įstaigą trukmė yra 25 minutės. Pakartotinai besikreipusiųjų dalis nebuvo

didelė, tai rodo, kad pacientai gauna nors ir ne visada savalaikę, bet kvalifikuotą pagalbą.

Peržiūrėjus bendrus duomenis, Varėnos r. visgi išsiskiria iš kitų. Išsiskiria tuo, kad aptarnauja

labai didelę teritoriją – 3,4proc. šalies teritorijos su mažu gyventojų tankumu – 0,7 proc.

šalies gyventojų skaičiaus. Dėl nedidelio gyventojų skaičiaus traumas patyrusiųjų dalis visoje

populiacijoje taip pat buvo nedidelė. Tačiau pažvelgus į sąlyginius duomenis, aiškiai matosi,

kad tiek etatų paskaičiavimas, tiek automobilių, tiek įrangos, tiek galiausiai brigadų remiasi

tik gyventojų skaičiumi ir neatsižvelgiama į didelę teritoriją priskirtą šio rajono GMP. Vienai

brigadai tenkanti aptarnaujama teritorija – 1109 km2 yra pats didžiausias rodiklis iš visų

Lietuvos GMP ir kone 3 kartus didesnis už vidurkį. Teritorija vienam slaugytojo bei

vairuotojo etatui taip pat labai didelės. Tas pats pasakytina apie teritoriją vienam

automobiliui. Kai tuo tarpu gyventojų skaičius brigadai, etatams, automobiliui yra vidutiniai,

bet ne mažesni už vidurkį. Varėnos GMP traumas patyrusius pacientus veža į didesniuose

miestuose esančias gydymo įstaigas, todėl tai dar labai prisideda prie išteklių išnaudojimo ir

ilgesnio aptarnavimo laiko.

Bent jau žiūrint iš teorinių duomenų, mirtingumo procentas ir ilgas paslaugos laikas

neatsitiktiniai. Ši teritorija rizikinga. GMP skirtų personalo ir įrangos išteklių apskaičiavimais

nebuvo atsižvelgta į didesnę teritoriją ir į tuos faktus, kad šioje vietoje vidutiniškai ilgai

gabenami pacientai į miestų ligonines. Dėl didelės teritorijos, laikas, skirtas vienam pacientui

aptarnauti, yra labai ilgas, todėl jeigu vienu metu įvyksta keli įvykiai tai gali tapti labai

didžiule problema. Vietovės miškingos, kai kada reikia daugiau laiko surasti

nukentėjusiuosius. Šiai GMP reikėtų daugiau etatų, daugiau automobilių arba sumažinti

aptarnaujamą teritoriją, dalijantis ja su gretimų rajonų GMP.

12.2.5.5 Pasvalio r.

Kokybės apžvalgoje Pasvalio rajonas išsiskiria tuo, kad čia ilgas vidutinis pacientų

pristatymo laikas į medicinos įstaigą – 42 minutės. Didelė dalis pristatyta per ilgiau kaip

valandą – 46 proc., nemaža dalis žmonių, net 8 proc. kreipėsi pakartotinai. Kai apžvelgėme
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kryptis, kur vežami pacientai su traumomis, tai padarėme išvadą, kad pagal tai, koks

procentas ir kur vežtas, vidutinis pristatymo laikas yra toks, koks ir turėtų būti dėl atstumų.

Galime nebent apžvelgti, ar dar yra ypatumų, kurie didina riziką.

Pasvalio r. neišsiskiria nei aptarnaujama teritorija (2proc.), nei aptarnaujamų gyventojų

dalimi (0,9proc.), nei iškvietimų skaičiumi. Santykiniai duomenys irgi neišskirtiniai. Brigadai

tenkanti teritorija yra 515,6 km2, gyventojai – 11 100, iškvietimai – 267,6. Per 24 valandas

budinti brigada vidutiniškai sulaukia 6,5 iškvietimų, plg. vidurkis šalyje yra 8,8. Etatų

paskirstymas taip pat visiškai atspindi vidutinius Lietuvos duomenis, –etatai užpildyti.

Lyginant darbuotojų amžių, matyti, kad 40proc. slaugytojų yra vyresni nei 60 m. Be to

matyti, kad vyresnių darbuotojų yra šiek tiek daugiau. Tai teoriškai gali atsiliepti greičiui ir

reakcijai, tačiau didelė patirtis turi nemažai pliusų. Nors patirties slaugytojams pakanka,

tačiau GMP vis tiek nemažai dėmesio skyrė darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Galbūt tai,

kad didelė dalis ligonių kreipėsi pakartotinai, yra apžiūrėjusiųjų gydytojų kvalifikacijos

rezultatas. Kitais duomenimis Pasvalio r. neišsiskiria iš kitų. Gali būti, kad toli esančios

gydymo įstaigos yra pagrindinė kokybės kliūtis. Rekomenduotina atkreipti dėmesį ir

panagrinėti, kodėl didelė dalis žmonių kreipiasi dar kartą.

12.2.5.6 Kupiškio r.

Jeigu atvykti pas pacientą užtrunka vidutiniškai 15 minučių ir iš Kupiškio pacientai vežami į

Panevėžį, Anykščius, Rokiškį ir Kauną, tai vidutinis sužalotų asmenų pristatymo į gydymo

įstaigą laikas valanda būtų normalus. Stotis deklaravo 50 min. laiką. Galima teigti, kad tai yra

normalus laikas, kurio dėl medicinos įstaigų išdėstymo nelabai įmanoma sumažinti.

Peržiūrėję visus kitus duomenis matome, kad ši teritorija nėra niekuo išskirtinė, teritorija

vidutinio dydžio su nedideliu gyventojų tankumu. Tačiau santykiniai rodikliai rodo, kad

etatai paskirstyti taip, kad gana nedidelė dalis gyventojų tenka vienai brigadai, vienam etatui

ir vienam automobiliui. Tą patį būtų rekomenduotina padaryti ir Varėnai. Tai iš tiesų padeda

GMP pasiekti geriausia, kas įmanoma. Nebent atkreiptinas dėmesys, kad tada, kai gydymo

įstaigos toli, patartina turėti geresnius automobilius. Trys iš keturių yra seni.



181

12.2.5.7 Prienų r.

Lyginant kokybės rodiklius, Prienai išsiskyrė ilga vidutine paciento pristatymo į gydymo

įstaigą trukme, o pristatytų per ilgiau nei valandą sužeistųjų skaičius siekė 49proc. Kadangi

Prienai pateikė, kiek asmenų ir į kokias gydymo įstaigas vežė, apskaičiavome teorinį vidutinį

nugabenimo laiką su prielaida, kad pas pacientą buvo atvykta per 15 minučių. Gautas

rezultatas 48 minutės visiškai sutampa su tuo, ką deklaravo stotis – 50 minučių. Todėl vien

tuo remiantis galima paaiškinti gana žemus kokybės rodiklius ir šios teritorijos rizikingumą.

Prienų r. GMP aptarnauja 1,8proc. šalies teritorijos ir 1,1 proc. populiacijos. Įdomu tai, kad

traumų skaičius tūkstančiui gyventojų Prienuose labai aukštas – siekia 32 (plg. vidurkis –

23,98). Tai matyti ir iš kitų santykinių duomenų: teritorija, tenkanti brigadai,– 385 km2

(mažiau už šalies vidurkį), kaip ir gyventojų skaičius – 12 820. Tačiau iškvietimų skaičius,

tenkantis vienai brigadai, yra 362,3. Jis yra didesnis už šalies vidutinį – 279,63. Per 24

valandas budinti brigada gauna 8 kvietimus (plg. 8,8vidurkis). Deklaruotas reikalavimų

atvykti per 15, 25, 30 ir 40 minučių tenkinimas nebuvo labai geras, t.y. atitinkamai 70, 42, 83

ir 76 proc. Etatų optimizavimas teritorijai, gyventojų skaičiui, iškvietimams visiškai atitinka

šalies vidutiniškus duomenis. Todėl galime daryti išvadą, kad svarbiausias veiksnys, kodėl

šiame rajone ilgas pacientų gabenimas į gydymo įstaigas, yra tik gydymo įstaigų atstumas iki

Prienų.

12.2.5.8 Kelmės r.

Kelmės rajone taip pat nemaža dalis nukentėjusių nuo traumos asmenų vežami į didesnių

miestų gydymo įstaigas: į Šiaulius, Kauną, Klaipėdą. Pagal skaičiavimus vidutinis laikas

turėtų būti apie 34 min., bet ne 48 min., kaip deklaravo pati įstaiga. Kelmėje taip pat 22 proc.

traumas patyrusių žmonių pasiekia gydymo įstaigas per ilgiau negu valandą. Apie atvykimą į

įvykio vietą gauti duomenys liudija, kad dažniausiai atvykstama operatyviai, išskyrus atvejus,

kai reikia atvykti per 25 minutes į kaimo vietoves. 15, 25, 30 ir 40 minučių laikai tenkinami

atitinkamai 72, 50, 90 ir89 proc.

Kelmės GMP aptarnauja 2,6proc. Lietuvos teritorijos ir 1 proc. gyventojų su nedideliu

tankumu. Iškvietimų skaičius neišsiskiria iš bendro konteksto. Duomenys, tenkantys vienai
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brigadai, atitinka Lietuvos vidutinius duomenis ir neišsiskiria. Taip pat neišsiskiria ir vienai

budinčiai brigadai tenkantis skambučių skaičius per 24 valandas, kuris yra 9 (plg.vidurkis

8,8).

Kelmės slaugytojų amžius turi nuokrypį į vyresniųjų pusę, nors duomenys neleidžia vertinti,

ar tai gali turėti įtakos laikui. Kelmės rajone, kaip ir visur, etatai optimizuoti gyventojų

skaičiui, čia slaugytojui ir vairuotojui tenkantis aptarnaujamų gyventojų skaičius artimas

vidurkiui, tačiau teritorija arti dviejų kartų didesnė už šalies vidurkį. Tai gali turėti įtakos

paslaugos laikui, ypač tada, kai keli įvykiai vyksta vienu metu. Automobilių kiekis atitinka

vidutinį šalies vidurkį. Į klausimą, ar GMP informuoja apie vežamą traumą patyrusį pacientą

gydymo įstaigą, kad ji būtų pasiruošusi priimti, atsakė „retai“, galbūt gera praktika būtų

informuoti ir šiek tiek patobulinti procesus. Apskritai duomenys neatskleidžia, kodėl Kelmės

r. vidutinis pacientų pristatymo į gydymo įstaigą laikas yra ilgesnis, negu mes gauname,

skaičiuodami teoriškai. Gilesnę analizę turėtų padaryti pati įstaiga, galbūt pavyktų kažką

patobulinti ir šį laiką sumažinti apie 10 minučių.

12.2.5.9 Panevėžio miestas

Panevėžio miesto GMP nustebino pateikdama rodiklį, kad 83 proc. visų traumas patyrusių

pacientų nepasiekė gydymo įstaigos per valandą, turint galvoje, kad Panevėžys nėra didelis

miestas, žmonių tankumas nemažas, o teritorija nedidelė, todėl didelių atstumų čia važiuoti

nereikia. Reikia pastebėti, kad čia gali būti duomenų nenuoseklumas arba klaida, nes

vidutinis deklaruotas pacientų pristatymo į gydymo įstaigą laikas yra 25 minutės.Dar

atkreiptinas dėmesys į tai, kad net 10 proc. visų pacientų, kurie gavo nurodymą gydytis

namuose, per 24 valandas dar kartą kreipėsi į medikus.

Iš tiesų Panevėžio m. GMP aptarnauja vos 0,1 proc. teritorijos ir 3 proc. visų šalies

gyventojų, kas pasitaiko net rajonų teritorijose, pvz., Vilniaus rajone. Aptarnauta nemažai

kvietimų – 4,2proc., tačiau miestams tai normalu. Aiškiau galbūt matyti, lyginant santykinius

duomenis. Vienai brigadai tenkantis gyventojų skaičius (18 300) yra labai aukštas (vidurkis

yra 12 820), o iškvietimų skaičius vienai brigadai yra 605,5. Tai vidurkį viršija daugiau kaip

du kartus (279,63) ir yra pats aukščiausias visoje Lietuvoje. Iškvietimų skaičius, tenkantis

vienai budinčiai brigadai per 24 valandas, yra 10,7. Panevėžiečiai pacientų toli neveža – visa

infrastruktūra yra mieste, todėl tai tikrai nėra veiksnys, turintis įtakos užtrukimą kelyje.
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Gydytojų etatų galėtų būti ir daugiau, bet 48 700 gyventojų vienam gydytojo etatui nėra

didelis nukrypimas nuo šalies vidurkio. 2 400 gyventojų vienam slaugytojo etatui atitinka

vidurkį, todėl slaugytojų kiekis optimalus. Tas pats pasakytina ir apie vairuotojus. Pagalbinio

personalo galėtų taip pat būti šiek tiek daugiau. Panevėžyje vienam darbuotojui tenka

194 700 gyventojai, kai vidurkis siekia 46 700. Bet užtai administruojančio personalo yra

žymiai daugiau negu kitur, todėl tikriausiai tai kompensuoja pagalbinį. Tarp etatų ir

darbuotojų taip pat galima būtų beveik padėtas lygybės ženklas. Čia problemų nėra.

Netrūksta ir automobilių.

Galima daryti išvadą, kad Panevėžio m. GMP, perskirstę darbuotojus, galėtų turėti daugiau

brigadų, nes pagal bendrą situaciją brigadų per mažai ir jos per didelės. Be to, gal vertėtų

šiek tiek turėti daugiau gydytojų etatų. Jeigu informacija, kad Panevėžio m. 83proc. patyrusių

traumas asmenų pasiekė per ilgiau kaip valandą ligoninę nėra klaida, o brigadų paskirstymas

neišspręstų problemos, tai priežasčių reikėtų ieškoti giliau analizuojant visus įtaką turinčius

veiksnius, kurie geriau žinomi įstaigos viduje.

12.2.5.10 Pakruojo r. ir Švenčionių r.

Pakruojo r. deklaravo, kad 31proc. patyrusių traumas žmonių nepasiekė medicinos įstaigų per

valandą. Pagal tai, į kurias gydymo įstaigas vežė Pakruojo GMP ir kokiais atstumais,

apskaičiavome, kad vidutinis vežamų pacientų pristatymo į gydymo įstaigas laikas galėjo būti

vidutiniškai apie 50 min. Todėl 31 proc. asmenų, pristatytų ilgiau nei per valandą, dalis yra

visiškai normali. Tai palyginti geras rodiklis.

Švenčionių r. išsiskyrė tuo, kad čia didžiausia dalis nukentėjusiųjų kreipėsi per 24 valandas

pakartotinai. Švenčionių GMP gydytojų etato neturi, ten dirbantys specialistai nėra visi labai

jauni, negalima pasakyti, kad jiems galėtų trūkti kvalifikacijos. 2013 m. personalas

mokymuose nedalyvavo, bet vienerių metų mokymai nėra visiškai tinkamas rodiklis spręsti

apie kvalifikaciją. Kadangi 83 proc. visų pacientų buvo pristatyti į Švenčionių ligoninę,

greičiausiai informacijos reikėtų ieškoti, nagrinėjant tos ligoninės medikų kvalifikaciją arba

aptarnavimą. Be to, paminėtina dar tai, kad Švenčionyse mažiausias procentas pacientų,

kuriems vietoje pagalba suteikiama per mažesnį negu 10 minučių laiką. Jeigu nemažai
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pacientų gauna pagalbą vietoje ir nėra vežami į ligonines, gali būti, kad sąlyginai daugiau jų

ir kreipiasi dar kartą. Statistika rodo, kad tai nėra gera praktika ir turi būti keičiama.

12.2.5.11 Panevėžio r.

2013 m. Panevėžio r. traumas patyrusių asmenų mirtingumas, nepasiekus gydymo įstaigos,

siekė 1,6 proc. nuo iškvietimų skaičiaus. Tai mažiau negu Vilniaus, Plungės, Varėnos

rajonuose, bet vis tiek 5 kartus viršija vidurkį. Vertinant žmonių skaičiumi tai 14 žmonių yra

pakankamai – daug. Panevėžio r. taip pat ilga vidutinė paciento pristatymo į gydymo įstaigą

trukmė – 43 min.

Panevėžio GMP aptarnauja nemažą dalį Lietuvos teritorijos – 3,4 ir 1,2proc. populiacijos.

Brigadai tenkanti teritorija yra viena iš didesnių. Didesnės yra tik Biržų, Anykščių, Varėnos,

o gyventų skaičius brigadai irgi didesnis už vidurkį – 13,5 (plg. vidutinis 12,82). Iškvietimų

skaičius, tenkantis brigadai, – 315,9 (plg. vidutinis 279,63). Per 24 valandas budinčiai

brigadai tenka vidutiniškai 7,6 iškvietimo (plg. vidutiniškai 8,8). Reikalavimas atvykti per 25

minutes tenkinamas 91proc., apie kitus reikalavimus duomenų nėra. Pacientai gabenami į

Panevėžio ligoninę, ir tai nėra toli. Etatai paskirstyti priklausomai nuo aptarnaujamos

populiacijos, todėl slaugytojui tenkanti teritorija yra viena išdidesnių – 136,10, o gyventojų

skaičiaus beveik atitinka vidutinį – 2 300. Tokia pati situacija su vairuotojo etatais. Visi etatai

užimti. Automobiliui skirta teritorija vidurkį viršija beveik 2 kartus, o gyventojų skaičius –

7 500 – vos keliais šimtais daugiau už vidurkį (7 000). Gali būti, kad, kaip ir Varėnos atveju,

šiai GMP reikia šiek tiek daugiau etatų.

12.2.5.12 Klaipėdos r., Gargždai

Gargždų GMP deklaravo stebėtinai didelį vidutinį paciento nuvežimo į gydymo įstaigą laiką

– viena valanda. Tai ilgiausias vidutinis pervežimo laikas Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad

tam tikra dalis pacientų yra gydomi toliau nei Gargždų ligoninėje, kita dalis vežama į

Klaipėdą, kuri yra netoli Gargždų. Ši informacija iškėlė klausimą, ar nėra kitų objektyvių

priežasčių, kurias parodytų duomenys, kodėl laikas ilgas.
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Gargždų GMP aptarnauja 2,1 proc. teritorijos ir 1,6 proc. populiacijos. Šie duomenys panašūs

į vidutinius. Iškvietimų skaičius irgi nėra išskirtinis. Vienai brigadai aptarnauti tenkantis

plotas yra labai panašus į vidutinį, tačiau žmonių skaičius, tenkantis brigadai, iš tiesų yra

aukštas – 17 200. Kvietimų skaičius tik nežymiai viršija vidurkį – 322 (vid. 279,63). Atvejų

dalis, kai atvykstama per nurodytą laiką nuo iškvietimo, yra 85 proc. (reikalavimas atvykti

per 15 minučių), 72 proc. (reikalavimas atvykti per 25 minučių), 92 proc. (reikalavimas

atvykti per 30 minučių), 90 proc. (reikalavimas atvykti per 40 minučių). Pakartotinai per 24

valandas vėl į greitąją medicinos pagalbą kreipėsi 5,2 proc. pacientų. Šis rodiklis yra prie

didesnių. Teritorija, tenkanti vienam slaugytojo ir vairuotojo etatui, yra nedidelė. Bet

vidutinis žmonių skaičius šiek tiek didesnis negu vidurkis. Tačiau šie skaičiai teritorijos irgi

neišskiria. Gali būti, kad stotyje trūksta šiek tiek darbuotojų: iš viso yra 21 slaugytojo etatas,

o dirba tik 18, plg. yra 16,5 vairuotojo etato, o dirba tik 14. Be to, gali būti, kad trūksta ir

automobilių. Vienam automobiliui tenka 12 900 aptarnaujamos teritorijos gyventojų. Iš

rajonų didesni rodikliai yra tik Anykščių ir Alytaus. Gerai, kad turimi automobiliai yra nauji.

Tai gerina privažiuojamumą prastomis oro sąlygomis ir sumažina dienų skaičių, kai

automobiliai remonte. Jeigu ilgas vidutinis paciento pristatymo į gydymo įstaigą laikas nėra

klaida, tai iš turimos informacijos šį laiką galima paaiškinti tuo, kad, atsižvelgiant į tai, jog

įvairiems rodikliams tenkantis gyventojų skaičius yra didelis, o darbuotojų skaičius mažesnis

negu numatyta, GMP ištekliai yra apskaičiuoti neatsižvelgiant į šio krašto specifiką, t. y.

vasaros metu labai padidėjusį paslaugų poreikį.

12.2.5.13 Alytaus r.

Analizuojant lenteles, dažnai išsiskirdavo Alytaus r. duomenys. Iš tiesų Alytaus kokybės

duomenys pavyzdiniai, 2013 m. nei vienas žmogus nemirė, nesulaukęs, kol bus pristatytas į

gydymo įstaigą, nei vienas nepristatytas ilgiau nei per valandą, vidutinis vieno paciento

pristatymo laikas rajone yra rekordinis – 18 minučių, turint galvoje, kad teritorija didelė –

visas rajonas. Nedaug – tik 2,2proc. per 24 valandas kreipėsi dar kartą. Negana to, Alytaus

rajonas aptarnauja gana didelę 2,2proc. šalies dalį ir dar didesnę, t. y. 6,6proc. Lietuvos

populiacijos dalį. Tai ne tik prilygsta Klaipėdos GMP, bet ir viršija, nes Klaipėdos miestas

aptarnauja 5,5proc. šalies gyventojų. Bet Alytaus r. GMP toli gražu negali pasigirti tokiais

ištekliais, kaip Klaipėdos m. GMP. Alytus turi 6,4 brigados, plg.Klaipėda turi 10,5.
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Klaipėdoje numatyti 141 darbuotojų etatai, o Alytaus r. tik 81,2. Vienai brigadai tenkantis

aptarnaujamų gyventojų skaičius pats didžiausias per visą Lietuvą – 33 200. Vienam

slaugytojui tenkantis gyventojų skaičius (5 300) viršija vidurkį (2 500) daugiau kaip du

kartus. Tai beje pats didžiausias santykis visoje Lietuvoje. Vienam vairuotojui tenkantis

gyventojų skaičius (6 400) vidurkį (3 000) viršija irgi daugiau kaip du kartus ir yra antras

didžiausias rekordas šalyje. Pagal santykius šiek tiek mažokai atrodo ir gydytojų, pagalbinio

personalo. Vienam automobiliui tenkantis gyventojų skaičius 19 300 vėlgi vienas didesnių

Lietuvoje (plg. vidurkis yra tik 7 000).

Būtų beveik galima galvoti, kad norint pagerinti paslaugų kokybę, turint tik minimalius

išteklius, visų pirma reikia važiuoti į Alytaus GMP ir pažiūrėti, kaip fenomenaliai jie

tvarkosi, jeigu 2013 m. nebūtų buvę vieno svarbaus aspekto – mažo iškvietimų skaičiaus.

Iškvietimų skaičius (204,2) buvo net šiek tiek mažesnis už vidurkį, plg. net 2,75 karto mažiau

nei Klaipėdos mieste. Iškvietimų skaičius vienai brigadai per 24 valandas – 8,5, vėlgi labai

arti vidutinio 8,8. Alytus turi visą infrastruktūrą, todėl jiems pacientų nereikia vežti toli, tai

taupo laiką. Kadangi kokybės rodikliai labai geri, tai jie dirba neabejotinai gerai. Iškvietimų

skaičius yra ne nuo pačios GMP priklausantis veiksnys. Tad kyla klausimas, ar tikrai Alytaus

r. GMP su esamuištekliųkiekiu susidorotų, jeigu iškvietimų skaičius padvigubėtų? Norint tai

sužinoti, reikėtų analizuoti ankstesnių metų kvietimų statistikas. Be abejo, siekiant išvengti

rizikos, šiai GMP išteklių: automobilių, įrangos, etatų ir procedūrų, reikėtų žymiai daugiau.



187

13 NUSTATYTI REIKŠMINGIAUSI PAGALBOS NUKENTĖJUSIEMS

NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ TEIKIMO

TOBULINIMO IR VEIKLOS LIETUVOJE ORGANIZAVIMO

VEIKSNIAI BEISUFORMULUOTI SIŪLYMAI EFEKTYVUMUI IR

VEIKSMINGUMUI DIDINTI

13.1 Reikšmingiausi pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių teikimo tobulinimo ir veiklos Lietuvoje organizavimo veiksniai

Tyrimo metu buvo nustatyti šie reikšmingiausi pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir

kitų išorinių mirties priežasčių teikimo tobulinimo ir veiklos Lietuvoje organizavimo

veiksniai:

13.1.1 Didelis traumatizmas. Traumatizmas išlieka ypatingai aktuali sergamumo ir

mirtingumo problema Lietuvoje.

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

Vaikų, paauglių ir jaunimo tarpe išorinės mirties priežastys yra pirmaujanti mirties priežastis.

Lietuvoje, lyginant su kitomis išsivysčiusiomis šalimis, tiek mirčių, tiek patirtų traumų

skaičiai tenkantys tam pačiam gyventojų skaičiui yra ženkliai didesni. Ši statistika rodo tai,

kad lyginant su kitomis išsivysčiusiomis ES ir pasaulio valstybėmis, pagalba nukentėjusiems

nuo išorinių priežasčių ir mirčių bei prevencinių priemonių įgyvendinimas turėtų užimti

santykinai svarbesnę vietą ir skiriama daugiau dėmesio jos tobulinimui ir efektyvumo

didinimui nei kitose išsivysčiusiose šalyse.

Be to, tam tikra prasme tai rodo ypatingą prevencinių priemonių nebuvimą arba

neefektyvumą. Planuojant ir įgyvendinant prevencines programas bei diegiant traumos

sistemą svarbu įvertinti ir tai, kad yra labai ryškūs sergamumo ir mirštamumo nuo traumų ir

kitų išorinių priežasčių teritoriniai netolygumai (atskirose Lietuvos savivaldybėse šie

rodikliai skiriasi tris ir daugiau kartų).
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13.1.2 Neefektyvus sveikatos priežiūros resursų ligoninėse panaudojimas, teikiant

pagalbą sunkias traumas ir kitų išorinių veiksnių poveikį patyrusiems

pacientams.

Lietuvoje traumas patyrę pacientai tiriamuoju laikotarpiu buvo gydomi maždaug 40

ligoninių. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos šalyse skaičiuojama, kad

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

apgyvendinimo tankį, kelių infrastruktūrą, medicininės aviacijos tarnybų veiklą bei

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

sumažinus ligoninių skaičių ir optimizavus resursus, būtų tiek pagerinta teikiamų paslaugų

kokybė, tiek atsirastų galimybės pasiekti tuose pačius ir geresnius rezultatus su mažesniais

finansiniais kaštais.

13.1.3 Neoptimalus GMP pajėgų tinklas ir valdymas.

Pagalbos kokybės netolygumą skirtinguose šalies regionuose parodo tai, kad mirusių

nepasiekus ligoninės pacientų skaičius skirtingų GMP stočių aptarnaujamose zonose skiriasi

iki 10 kartų (mirštamumo rodikliai varijuoja nuo 0,2 iki 2,2 proc.).

13.1.4 Specifinės informacijos apie traumos sistemos veiklą ir efektyvumą trūkumas.

Atliktas tyrimas atskleidė, kad turime labai nedaug informacijos apie tai, koks yra

pagalbos traumas patyrusiems pacientams sistemos efektyvumas ir kokybiniai rodikliai

Lietuvoje.

13.1.5 Nėra įdiegti svarbūs pagalbos efektyvumą ir kokybę lemiantys traumos sistemos

elementai.

Nėra patvirtintų aiškių sunkios traumos ir kitų grėsmingų išorinių veiksnių padarinių

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

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

priimančių ligoninių yra dar nepakankamas.
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13.1.6 Trūksta specializuotų personalo mokymų specializuotos reanimacinės pagalbos

bei specializuotos pagalbos traumų atvejais srityse.

Tyrimas atskleidė, jog tik dalis slaugytojų ir gydytojų kiekvienoje gydymo įstaigoje yra buvę

specializuotuose mokymuose, nors tarptautinėse rekomendacijose  nurodoma, kad visa

pagalbą traumas patyrusiems pacientams teikianti komanda (slaugytojai, anesteziologai,

chirurgai, ortopedai, skubios pagalbos gydytojai, kt.) turi būti apmokyti specializuotos

reanimacinės pagalbos (ACLS/ALS), pagalbos traumos atveju (PHTLS/ATLS/ETC/Trauma

II), ekstremalių sveikatai valdymo (MIMMS/HMIMMS). Pageidautina, kad chirurgai ir

ortopedai traumatologai būtų apmokyti būklę stabilizuojančios chirurgijos principų (angl.

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

konservatyvaus gydymo principų (angl. Damage control resuscitation/Fundamental critical

care).

13.1.7 GMP ir ligoninėse nėra įdiegti kokybės gerinimo procesai.

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

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

traumos ir išorinių veiksnių sąlygotų mirčių registro. Gydymo įstaigos praktiškai

neanalizuoja savo duomenų ir nevykdo mokslinių tyrimų, siekiant pagerinti pagalbos traumas

patyrusiems pacientams kokybę.

13.1.8 GMP ir ligoninių priėmimo skyriuose neišnaudojamos šiuolaikinės e-medicinos

sistemų teikiamos galimybės.

Didžioji dalis GMP dispečerinių vis dar nenaudoja kompiuterinių skubios pagalbos

skambučių valdymo sistemų, elektroninių pagalbos teikimo prioritetų nustatymo protokolų,

GMP pajėgų valdymo elektroninių sistemų bei kompiuterinių programų, padedančių

dispečeriams  teikti pagalbos ir pradinio gydymo rekomendacijas įvykio vietoje esantiems

žmonėms iki GMP automobilio atvykimo ir specializuotos pagalbos teikimo pradžios.
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13.1.9 Siūlymai efektyvumui didinti

Siekiant pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, užtikrinti

kokybiškos medicinos pagalbos prieinamumą teritoriniu principu ir gerinti paslaugų kokybę,

rekomenduojama sukurti vieningą skubios pagalbos tinklą (traumos klasterius), kurių

veikloje turėtų dalyvauti visos pagalbą traumas patyrusiems pacientams teikiančios asmens

sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės draugijos ir valstybinės institucijos. Traumos

funkcinių klasterių veikla turi būti aiškiai reglamentuota ir gerai koordinuojama:

 nustatyta aiški bendradarbiaujančių įstaigų ir institucijų tinklo struktūra;

 aprašyti pagrindiniai pagalbos organizavimo ir teikimo procesai;

 nustatyti minimalūs pagalbos teikimo standartai ir kokybės kriterijai;

 nustatyti minimalūs specialistų pasirengimo teikti pagalbą reikalavimai;

 įvertinta klasterio veikloje dalyvaujančių įstaigų infrastruktūra, kompetencijos ir

pajėgumai suteikti tam tikro lygio pagalbą nukentėjusiems nuo traumų;

 nustatyti traumos sunkumo įvertinimo kriterijai, leidžiantys paskirstyti ir optimizuoti

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

laiką pacientui būtų suteikta reikiamo lygio kokybiška pagalba;

 patvirtinta bendradarbiavimo su GMP tvarka, užtikrinant sklandų nukentėjusiųjų

rūšiavimo bei transportavimo procesą;

 patvirtinta komunikacijos kelių tarp įstaigų tvarka.

8. Siekiant gerinti ikihospitalinės pagalbos prieinamumą ir paslaugų kokybę pacientams,

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, rekomenduojama optimizuoti

GMP tinklą. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo, kad reikia įgyvendinti šiuos

siekinius:

 užtikrinti tarptautinių pagalbos nukentėjusiems nuo traumų pacientams teikimo

ikihospitaliniu laikotarpiu (PHTLS) principų, masinių nelaimių ir ekstremalių

sveikatai situacijų valdymo (MIMMS) rekomendacijų įgyvendinimą;

 diegti elektronines GMP skambučių ir pajėgų valdymo sistemas;

 nustatyti aiškias traumas patyrusių pacientų pervežimo taisykles atskiruose

regionuose, atsižvelgiant į patirtų sužalojimų pobūdį bei sunkumą;
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 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų

atvejais GMP transportas į įvykio vietą atvyktų per < 10-15 min.;

 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų

atvejais įvykio vietoje pagalba iki pervežimo būtų teikiama < 10-15 min.

9. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prienamumą ir paslaugų kokybę ligoninėse, rekomenduojama visuose traumos

centruose sukurti traumos komandas ir patvirtinti traumos komandos aktyvavimo bei veiklos

aprašus. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo, kad reikia įgyvendinti šiuos siekinius:

 užtikrinti tarptautinių specializuotos pagalbos nukentėjusiems nuo traumų

pacientams teikimo (ATLS/ETC) principų, masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai

situacijų valdymo (MIMMS) rekomendacijų įgyvendinimą vykdant pacientų pradinį

ištyrimą ir gydymą;

 atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir praktiką, siekti, kad sunkių traumų

atvejais sprendimai dėl galutinio gydymo pobūdžio ir vietos būtų priimami per < 20-

30 min.

10. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prienamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

visiems GMP ir traumos centruose dirbantiems darbuotojams (teikiantiems pagalbą sunkias

traumas patyrusiems pacientams) reguliariai organizuoti mokymus, atsižvelgiant į tarptautines

rekomendacijas. Tarptautinės rekomendacijos ir praktika rodo, kad reikia įgyvendinti šiuos

siekinius:

 GMP darbuotojai turi būti apmokomi (vėliau mokymai reguliariai kartojami)

specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS), ikihospitalinės pagalbos traumų

atvejais (PHTLS/Trauma II), masinių nelaimių ir ekstremalių sveikatai situacijų

valdymo (MIMMS);

 ligoninėje (traumos komandoje) dirbantys gydytojai turi būti apmokomi (vėliau

mokymai reguliariai kartojami) specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS),

ikihospitalinės pagalbos traumų atvejais (PHTLS/Trauma II), masinių nelaimių ir

ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ligoninėje (HMIMMS);

 ligoninėje (traumos komandoje) dirbantys gydytojai turi būti apmokomi (vėliau

mokymai reguliariai kartojami) specializuotos reanimacinės pagalbos (ALS/ACLS),
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specializuotos pagalbos traumų atvejais (ATLS/ETC), masinių nelaimių ir

ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ligoninėje (HMIMMS), skubios

echoskopijos urgentinių būklių metų (trauminio šoko, kitos kilmės šoko, ūminio

kvėpavimo nepakankamumo, staigios mirties protokolai);

 patvirtinti aiškius įrodymais pagrįstos medicinos paremtus sunkias traumas patyrusių

pacientų ištyrimo ir pradinio gydymo rekomendacijas (pvz., sunki galvos trauma,

masyvi kraujo komponentų transfuzija, neurokomplikuota stuburo trauma, dubens

kaulų lūžiai, kt.).

11. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

atnaujinti esamus ir įdiegti naujus traumos sistemos dokumentus, atsižvelgiant į

tarptautines rekomendacijas:

 GMP kortelė (traumos lapas);

 Trumas traumos komandos veiklos aprašas: sudėtis, funkcijos, pradinės apžiūros ir

gydymo principai;

 Traumos komandos aktyvavimo lapas ligoninės priėmimo skyriuje;

 Traumą patyrusio paciento apžiūros ir pradinio gydymo lapas priėmimo skyriuje;

 Paciento pervežimo į aukštesnio lygio traumos centrą protokolas ir pervežimo lapas;

 Masyvios kraujo komponentų transfuzijos protokolas ir taikymo lapas.

12. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

sukurti atitinkamą kokybės kontrolės ir gerinimo sistemą, atsižvelgiant į tarptautines

rekomendacijas:

 nustatyti minimalius paslaugų kokybės indikatorius GMP ir ligoninėms;

 sukurti nacionalinį sunkios traumos duomenų banką;

 reguliariai teikti įstaigoms informaciją apie paslaugų kokybę (įstaigos viduje ir

šalyje);

 nustatyti kokybės gerinimo priemones, procedūras ir jų taikymo aplinkybes (pvz.,

traumą patyrusio paciento mirties atveju, kt.).
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13. Siekiant gerinti pagalbos pacientams, nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties

priežasčių, prieinamumą ir paslaugų kokybę įvykio vietoje ir ligoninėje, rekomenduojama

įdiegti ir plėtoti e-sveikatos priemones GMP dispečerinėse, automobiliuose bei

ligoninių priėmimo skyriuose, atsižvelgiant į esamą teisinę bazę ir tarptautines

rekomendacijas:, pagalbos prioritetų, pajėgų valdymo ir dispečerių vadovaujamos pagalbos

teikimo protokolus ir atitinkamas sistemas sukurti atitinkamą kokybės kontrolės ir gerinimo

sistemą, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas:

 įdiegti GMP dispečerinių elektronines skubios pagalbos skambučių valdymo

sistemas;

 įdiegti GMP dispečerinių elektronines pagalbos prioritetų nustatymo sistemas;

 įdiegti GMP dispečerinių elektroninius pajėgų valdymo protokolus;

 įdiegti GMP elektroninius dispečerių vadovaujamos pagalbos teikimo protokolus;

 įdiegti elektronines GMP ir priėmimo skyrių pacientų apžiūros ir gydymo

registravimo formas (korteles), kurios leistų perduoti informaciją apie pervežamus iš

įvykio vietos pacientus į ligonines, ligoninėms vykdančios pacientų pervežimus

tarpusavyje keistis informacija apie pacientus, sukaupti ir sukelti į paciento ligos

istoriją visą informaciją apie skirtingais pagalbos teikimo laikotarpiais atliktas

intervencijas, klinikinės būklės pokyčius ir kitą svarbią informaciją.

 reguliariai teikti įstaigoms informaciją apie paslaugų kokybę (įstaigos viduje ir

šalyje);

 nustatyti kokybės gerinimo priemones, procedūras ir jų taikymo aplinkybes (pvz.,

traumą patyrusio paciento mirties atveju, kt.).
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14 MEDICINOS PAGALBOS SISTEMA NUKENTĖJUSIEMS NUO

TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ ATVEJAIS

LIETUVOJE: IDEALAUS TEORINIO MODELIO IR REALIOS

SITUACIJOS PALYGINIMAS

Sunkias traumas patyrusių pacientų gydymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis nemažai

išteklių ir pasirengimo, nes kritinę reikšmę turi tinkamos pagalbos suteikimo laikas („auksinė

valanda“). Specializuotos medicinos pagalbos greitį, efektyvumą ir kokybę atskiruose

regionuose lemia daugelis nuo sveikatos priežiūros sistemos nepriklausomų ir priklausomų

veiksnių:

- bendras nukentėjusių asmenų skaičius, traumų per tam tikrą laikotarpį dinamika (paros

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

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

suteikti pacientui atitinkamo lygio pagalbą ir jų pasiekiamumas (traumą patyrusio

paciento transportavimo laikas į tam tikro lygio traumos centrą).

TS tikslas – sukurti bendrą skubios pagalbos teikimo Lietuvoje sistemą, kuri leistų optimizuoti

pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje nukentėjusieji nuo traumų ir kitų išorinių

priežasčių gautu kokybišką pagalbą ir laiku. TS turi veikti taip, kad kiekvienas nukentėjęs

nuo traumos bet kurioje šalies vietoje bet kokiu paros ir (ar) metų laiku turėtų vienodus

išgyvenimo šansus. Šiuolaikinę bendrą TS sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susijusios

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

gydymas ligoninėje, reabilitacija ir socialinė psichologinė reintegracija (44 pav.). TS

uždaviniai:

sumažinti patirtų traumų ar sužalojimų keliamą grėsmę ir padarinius;

vykdyti traumų prevenciją, teikti skubią pagalbą ir užtikrinti reabilitaciją bei grįžimą į

iki traumos buvusį aktyvumo lygį;

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

poreikius;

pagalbą užtikrinti efektyviai išnaudojant turimus išteklius;



195

į TS įtraukti visas skubią pagalbą teikiančias asmens sveikatos priežiūros

įstaigas;sukoncentruoti sunkiausias traumas patyrusius pacientus aukščiausio lygio

traumos centruose, turinčiuose didžiausią patirtį gydyti tokius pacientus ir visus reikiamus

pajėgumus;

padidinti bendrą sistemos atsparumą perkrovimui ir taip pagerinti pasirengimą masinėms

nelaimėms ir (arba) kitoms ekstremalioms situacijoms.

Traumos klasteris suprantamas kaip bendra pagalbos nukentėjusiems nuo traumų sistema,

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

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

darbo metodika ir sutartys. Traumos funkcinis klasteris pasižymi šiomis charakteristikomis:

 yra nustatyta aiški bendradarbiaujančių įstaigų ir institucijų tinklo struktūra, aprašyti

pagrindiniai pagalbos organizavimo ir teikimo procesai, reglamentuota tam tikrame

regione į tinklą įeinančių įstaigų bendradarbiavimo ir partnerystės tvarka;

 nustatyti minimalūs pagalbos teikimo standartai ir kokybės kriterijai (indikatoriai);

 nustatyti minimalūs asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymo ar pasirengimo

teikti pagalbą, nukentėjusiems nuo traumų, reikalavimai;

 įvertinta klasterio veikloje dalyvaujančių įstaigų infrastruktūra, kompetencijos ir

pajėgumai suteikti tam tikro lygio pagalbą nukentėjusiems nuo traumų;

 nustatyti traumos sunkumo įvertinimo kriterijai, leidžiantys paskirstyti ir optimizuoti

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

laiką pacientui būtų suteikta reikiamo lygio kokybiška pagalba;

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

užtikrinant sklandų nukentėjusiųjų rūšiavimo ir transportavimo procesą, taip pat esant

poreikiui specializuotos pagalbos suteikimą įvykio vietoje, organizuojant mobiliųjų

medicinos komandų darbą (įtraukiant specialistus iš trečio lygio regiono traumos

centro);

 patvirtinta komunikacijos kelių tarp partnerių tvarka, naudojant šiuolaikines

telekomunikacijos priemones, taip pat numatant jų tolesnį vystymą ir plėtrą.
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Traumos klasteryje numatyta trijų pakopų stacionarinės medicinos pagalbos organizavimo

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

požymiai, vyraujantis pacientų srautas (45 pav.):

 Pirmo lygio traumų centrai (rajoninės ligoninės);

 Antro lygio traumų centrai (atraminės ligoninės);

 Trečio lygio traumų centrai (universitetinės ligoninės ar traumos klasterių lyderiai).

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

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

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

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

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

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

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

ambulatorines bei reabilitacijos paslaugas teikiančias ASPĮ.

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

regionuose pamažu pradeda veikti atskiri tokios bendros TS elementai:

optimizuojamas GMP įstaigų darbas (GMP pajėgų išdėstymas ir valdymas, pagalbos

prioritetų nustatymo protokolai, dispečerio telefonu vadovaujama pagalba iki GMP

atvykimo į įvykio vietą, personalo mokymai teikti pagalbą sunkių traumų ir kitų

ūmini būklių atvejais bei kt.), skatinamas GMP ir stacionarinių gydymo įstaigų

bendradarbiavimas (ligoninių priėmimo skyriai iš anksto informuojami apie

pervežamus iš įvykio vietos pacientus, jų būklę, traumos aplinkybes), gerinamas

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

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

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

Didžiausias trūkumas, kad šie svarbūs TS elementai kol kas veikia tik pavienėse

įstaigose ir (ar) regionuose, todėl šios atskirų gydymo įstaigų pastangos kol kas

neužtikrina, kad visoje Lietuvos teritorijoje bet kuriuo paros metu traumas

patyrusiems pacientams būtų teikiama vienodai kokybiška ir efektyvi pagalba.

Tikėtina, kad GMP ir stacionarinių įstaigų aprūpinimas priemonėmis, įranga ir

transportu pagerėjo, tačiau vis dar labai trūksta personalo (dispečerių, paramedikų,
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slaugytojų, gydytojų) mokymų ir vienos nacionaliniu mastu įgyvendinamos sveikatos

politikos, užtikrinančios kokybišką regioninių traumos tinklų funkcionavimą, aukštą

pagalbos kokybės standartą, atitinkamą šios sistemos atskaitomybę ir priežiūrą. Toliau

šiame skyriuje aprašomi galimi sprendimai, kaip galėtų būti optimizuojama pagalbos

iki hospitalizavimo ir stacionare sistema.
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44 pav. Šiuolaikinė TS

45 pav. Pagalbos apimtis skirtingo lygio traumos centruose. Šaltinis: Sveikatos paslaugų išteklių biuro Traumos ir
skubiosios medicinos paslaugų skyriaus ,,Pavyzdinis traumos sistemos planas“. Sveikatos apsaugos išteklių ir

paslaugų administracija, JAV Sveikatos departamentas, Rokvilis, MD, 1992
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14.1 Pagrindinės TS dalys

TS sujungia įvairių lygių traumų centrus bei GMP pajėgas į vieną teritorinį tinklą ir siekia

užtikrinti, kad efektyvi ir kokybiška medicinos pagalba būtų prieinama bet kurioje Lietuvos

vietoje. Pagalba organizuojama regioniniu principu, užtikrinant bendradarbiavimą ne tik tarp

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

ambulatorines bei reabilitacijos ASPĮ, siekiant sukurti nepertraukiamą pagalbos grandinę nuo

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

reabilitacijos, psichologinės pagalbos ir ilgalaikės ambulatorinės priežiūros. Kuriant traumos

klasterius, reikia atsižvelgti į šiuos aspektus:

 regioninius traumos epidemiologijos ypatumus;

 tolygų geografinį traumos pagalbos tinklo pasiskirstymą;

 minimalų funkcinio klasterio dydį (rekomenduojama, kad į klasterio sudėtį įeitų bent

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

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

 viso traumos klasterio veiklą koordinuoja aukščiausio lygio traumos centro Traumos

komitetas, kuris užtikrina, kad pagalba nukentėjusiems nuo traumų teikiama,

atsižvelgiant į nustatytus standartus ir klasterio nariams priskirtą vaidmenį (kokybės

užtikrinimas).

Visos klasterio veikloje dalyvaujančios įstaigos ir gelbėjimo tarnybos bendrauja pagal

nustatytą komunikacijos protokolą ir bendradarbiavimo sutartis. Pagalbos kokybę atskirose

gydymo įstaigose, klasterio ribose ir nacionaliniu mastu rekomenduojama vertinti remiantis

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

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

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

sistema, todėl įstaigų ir institucijų bendradarbiavimas turi būti aprašytas bendruose

ekstremalių situacijų valdymo planuose, parengtuose, vadovaujantis MIMMS ir (arba)

HMIMMS principais, taip pat rekomenduojama šiuos planus patikrinti per bendras pratybas

(simuliuotos situacijos, stalo žaidimai ir kt.).
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14.2 Traumos centrų sujungimas į vieną bendrą regioninę TS

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

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

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

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

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

teritorijoje nukentėjusieji nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių pagalbą gautu

kokybišką ir laiku. Kiekvienas pirmo ir antro lygio traumos centras, esantis viename

funkciniame traumos klasteryje, bendradarbiavimo sutartimis ir pagalbos teikimo planais turi

būti susietas su aukščiausio lygio traumos centru. Atsižvelgiant į regiono sąlygas (pvz.,

ligoninių išsidėstymo tankumas), galima kooperacija su keliais aukštesnio lygio centrais,

tačiau ši praktika taip pat turi būti reglamentuota atitinkamų sutarčių ir pagalbos

organizavimo planų. Aukščiausio lygio traumos centro (universitetinės ligoninės) traumos

komitetas koordinuoja regiono traumos klasterio veiklą, užtikrina paslaugų kokybę ir

gerinimą, yra atsakingas už mokymų ir mokslinių tyrimų organizavimą bei įgyvendinimą,

informacinės duomenų sistemos funkcionavimą, t. y. užima vadovaujančią vaidmenį regione.

Nacionalinis traumos komitetas koordinuoja ir prižiūri visų traumos klasterių veiklą,

užtikrina, kad šalyje veiktų bendra skubios pagalbos teikimo sunkias traumas patyrusiems

pacientams sistema. Nacionalinis traumos komitetas taip pat koordinuoja bendradarbiavimą

tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų, profesinių draugijų, specialiųjų tarnybų ir

valstybinių institucijų, dalyvaujančių teikiant pagalbą traumas patyrusiems pacientams.

Praktinis pagalbos tinklo nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių

kūrimas vykdomas bendradarbiavimo (traumos klasterio) sutarties pagrindu.
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46 pav. Teorinis regioninio traumos klasterio modelis

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

centrų sukūrimą, o kai kurios stacionarinės gydymo įstaigos jau turi TKir tokių pacientų

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

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

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

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

trūksta bendrų dokumentų, sutarčių, protokolų, kokybės kontrolės sistemos ir nacionalinio

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

teikiamų traumas patyrusiems pacientams, optimizavimo galimybių studijos“ išvadas ir

rekomendacijas bei esamą padėtį, matome, kad yra nemažai teigiamų pokyčių TS (pagerėjusi

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

užtikrinančios optimalią pagalbą pacientui nuo įvykio vietos iki galutinio gydymo ir

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

trunkantis gydymo įstaigų ir (ar) GMP infrastruktūros gerinimas nesukelia pageidaujamų

paslaugų kokybės pokyčio, mirštamumo sumažėjimo, kol nėra sukuriama aiški, formaliai
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apibrėžta ir gerai reglamentuota regioninė TS, sujungianti skirtingo lygmens

ikihospitalizavimo ir hospitalinės asmens sveikatos priežiūros bei reabilitacijos įstaigas.

14.3 Pagalba iki gydymo stacionarinėje gydymo įstaigoje traumą patyrusiems pacientams

Šiuolaikinės pagalbos iki gydymo stacionarinėje gydymo įstaigoje traumą patyrusiam

pacientui gydymo principai užsienio šalyse yra pagrįsti karinių konfliktų metu sukurtomis

nuostatomis. Įvykio vietoje ne visi sužeidimai yra iš karto aiškūs. Greitosios medicinos

pagalbos personalas moka nustatyti specifinius sužalojimus, jie žino, kokie jėgų mechanizmai

gali sukelti sunkų sužeidimą. Sužalojimo mechanizmas arba specifinio sužalojimo įtarimas

nulemia, ar apie skubios pagalbos poreikį bus laiku pranešta traumų centrui, kuris gali tokią

pagalbą suteikti. Reikšmingų sužeidimų nustatymo procesas iš anksto apibrėžiamas pagalbos

suteikimo skubumo protokolais. Pagalbos skubumo nustatymo protokolai suteikia galimybę

spręsti, ar reikia, ir, jei reikia, į kokią traumos gydymo įstaigą vežti pacientą.

GMP komanda įvykio vietoje atlieka pirminį paciento būklės įvertinimą ir suteikia pirmąją

medicinos pagalbą. Medicininis vadovavimas gydymui iki gabenimo į stacionarinę gydymo

įstaigą yra atliekamas pagal iš anksto sudarytus protokolus (netiesioginis medicininis

vadovavimas) arba pagal žodinius gydytojo nurodymus (tiesioginis medicininis

vadovavimas). Protokolai dėl pacientų gydymo yra suderinti su traumos gydymo paslaugų

teikėjais: su stacionaro TK vadovais, skubios medicinos gydytojais, mobiliosios skubios

medicinos paslaugų teikimo tarnybos vadovais. Toks komandinis metodas padeda išlaikyti

gydymo tęstinumą tarp ikistacionarinio gydymo ir stacionarinio traumos gydymo protokolų.

Sunkią traumą patyrusio paciento gydymą aplinkoje iki stacionarinės gydymo įstaigos sudaro

paciento būklės įvertinimas, jo išlaisvinimas (užspaudimo, užgriuvimo atvejais), pradinis

gaivinimas ir pervežimas į tinkamą traumos gydymo įstaigą. Svarbiausios specializuotos

pagalbos apimtis apribojama šiais veiksmais: kvėpavimo takų atvėrimo, plaučių ventiliacijos,

kraujavimo sustabdymo, lūžių stabilizavimo ir stuburo imobilizavimo. Infuzoterapija

pradedama pakeliui į ligoninę. Jei paciento išlaisvinimas užtrunka, intraveninė infuzoterapija

pradedama vietoje, bet dėl to paciento išvežimas iš įvykio vietos neuždelsiamas.

TSpagalbos iki gydymo stacionarinėje gydymo įstaigoje dalies uždavinys – dėl greito ir

saugaus traumą patyrusio paciento pervežimo sumažinti blogas sužeidimo pasekmes.
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Pacientas pristatomas tiesiai į tą centrą, kuris yra geriausiai aprūpintas priemonėmis ir

personalu, galinčiu pasirūpinti pacientu, kaip to reikalauja regiono TS. Ne stacionare pagalbą

suteikiantis personalas gerai žino ir aiškiai supranta šiuos tikslus; jie nustatomi TS

rekomendacijomis, pagalbos skubumo nustatymo protokolais arba tiesioginiu sveikatos

priežiūros vadovų nurodymu. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai paprastai aplenkia

tas gydymo įstaigas, kurios regiono TS nėra pripažintos kaip tinkamas duotos kelionės

tikslas, net jei jos yra artimiausios.

Pervertintas ir nepakankamai įvertintas pagalbos suteikimo skubumas. JAV ir

Skandinavijos šalyse yra vadovaujamasi principu, kad, pagal nustatytą pagalbos suteikimo

skubumą, traumą patyrusius pacientus reikia pristatyti į atitinkamas traumos gydymo įstaigas.

Esant netikslumų, pagalbos suteikimo skubumas yra pervertinamas ir į traumų centrus yra

vežami nesunkiai sužeisti pacientai arba nepakankamai įvertinamas ir sunkiai sužeisti

pacientai patenka į netraumų centrus. Stengiamasi mažinti nepakankamų įvertinimų skaičių,

nes nepakankamai įvertinus pagalbos suteikimo skubumą, yra uždelsiamas intensyvus

gydymas ir dėl to gali padidėti mirštamumas arba sergamumas, kurio buvo galima išvengti.

Nors pervertinto pagalbos suteikimo skubumo neigiamos pasekmės yra minimalios arba jų

visai nebūna, toks pervertinimas traumų centrui sudaro papildomą krūvį ir reikalauja

papildomų lėšų. Daugelyje sistemų 5–10 proc. sudarantis nepakankamas įvertinimas yra

laikomas neišvengiamu ir yra siejamas su 30–50 proc. pervertinimu. Tam, kad

bendruomenėje būtų palaikomas priimtinas nepakankamų įvertinimų lygis, yra reikalingas iki

50 proc. siekiantis pervertinimų skaičius. Aišku, kad medicinos bendruomenė turi labiau

susirūpinti nepakankamu pagalbos suteikimo skubumo įvertinimu ir pasekmėmis,

kylančiomis dėl netinkamo TStaikymo.

Kiekvienos sistemos darbo tobulinimo programoje yra vertinami pagalbos suteikimo

skubumo kriterijai, kad sunkiai sužeistiems pacientams būtų suteikiamas aukščiausios

kokybės gydymas, neperkraunant priimančių traumų centrų lengvai sužeistais pacientais arba

be reikalo juos pervežant dideliais atstumais.

Nepertraukiamo gydymo gerinimas. Sužeisto paciento gydymo galutinių rezultatų

gerinimas tiesiogiai priklauso nuo visų paciento gydymo komponentų efektyvaus

kontroliavimo, integravimo ir įvertinimo. GMP personalas dalyvauja nuolatiniame kokybės

gerinimo procese ir atsiskaito ligoninėms bei regiono sveikatos priežiūros vadovams.



204

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

diegti kompiuterinės GMP pajėgų valdymo programos, elektroniniai pagalbos prioritetų

nustatymo protokolai, kokybės kontrolės ir audito sistemos, darbuotojai mokomi

specializuotos reanimacinės pagalbos bei specializuotos pagalbos traumų atvejais. Visa tai

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

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

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

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

dažnai iš anksto neinformuoja pacientus priimančių įstaigų apie atvykstančių pacientų būklę

ir numatomą atvykimo laiką, nėra įdiegtos sistemos, padedančios GMP dispečeriams

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

transportavimas į galutinio gydymo vietą užtranka labai ilgai, pervežant neužtikrinama net

minimali reikalinga pagalba, dauguma teigiamų pokyčių vyksta tik keliose aktyviai

dirbančiose GMP stotyse, tačiau kitose šie pokyčiai minimalūs, todėl yra labai ryškūs

pagalbos teikimo netolygumai skirtinguose regionuose. GMP nekaupia elektroniniu formatu

ir neanalizuoja jokių standartizuotų duomenų apie pagalbos teikimą traumas patyrusiems

pacientams, todėl labai sunku ar beveik neįmanoma palyginti skirtingų įstaigų veiklos

kokybės, pagalbos efektyvumo.

14.4 Stacionarinė pagalba traumą patyrusiems pacientams

14.4.1 Pirmo lygio traumos centras

Pirmo lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros

įstaiga, kurioje visą parą turi būti teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos

(asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti galiojančią licenciją):

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos (reanimacija II);

- chirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos.

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

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl
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specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubios

pagalbos skyriui“ (Žin., 2004, Nr. 90-3314).

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

visame regione užtikrinti pagalbą pacientams, patyrusiems dažniausiai pasitaikančias

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

paciento būklės arba kitų aplinkybių sunkią dauginę traumą patyrusio paciento tiesioginis

pervežimas į trečio arba antro lygio traumos centrą negalimas, šios ligoninės tarnauja kaip

pirminės pacientus priimančios įstaigos, atliekančios svarbias užduotis: adekvatus pirmosios

medicinos pagalbos suteikimas, paciento pradinis ištyrimas ir gydymas, pervežimo į

aukštesnio lygio traumos centro organizavimas bei kt.

14.4.1.1 Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai

Pagrindiniai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie:

 visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos:

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos;

- chirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos;

 visą parą veikiantis priėmimo skyrius;

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

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

14.4.1.2 Reikalavimai patalpoms ir įrangai

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

traumos kambarys, kuriame turi būti nešiojamasis rentgeno diagnostikos aparatas,

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

intensyviosios terapijos skyrius.
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14.4.2 Antro lygio traumos centras (atraminė ligoninė)

Antro lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros

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

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

centras. Šiuose traumų centruose visą parą turi būti teikiamos šios antrinio arba aukštesnio

lygio paslaugos (asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti galiojančią licenciją):

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos (reanimacija II);

- chirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos;

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

neurochirurginės pagalbos gali ir neteikti). Priėmimo-skubios pagalbos skyrius turi atitikti B

tipo reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.

gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394.

Atraminės ligoninės uždavinys yra suteikti įvairiapusišką medicinos pagalbą ir neretai

galutinį gydymą traumas patyrusiems pacientams, išnaudojant turimus intensyviosios

terapijos ir operacinių pajėgumus. Medicininės technikos ir personalo ištekliai antro lygio

ligoninėse turi būti pakankami, kad medicinos pagalba būtų teikiama nepertraukiamai visą

parą, taip pat jose galėtų būti taikomas ir specializuotos gydymas (pvz., neurochirurginė

pagalba), todėl šios ligoninės paprastai įtraukiamos į masinių nelaimių ir katastrofų valdymo

planus. Šie traumos centrai skiriasi nuo trečio lygio centrų tuo, kad dažnai turi mažesnius

intensyviosios terapijos išteklius (pvz., gana ribotas vietų reanimacijos skyriuje skaičius), taip

pat turi mažesnę patirtį, gydant kompleksines traumas (pvz., krūtininės aortos traumos,

sudėtingi nudegimai, kt.), ir visai neturi kai kurių specialistų (pvz., mikrochirurgų, širdies

chirurgų, nudegimų specialistų, akių chirurgų ir kt.).

14.4.2.1 Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai

Pagrindinai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie:

 visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos:

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos;



207

- chirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos;

 visą parą veikiantis priėmimo skyrius;

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

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

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

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

reikiamus išteklius);

 parengtis suteikti galutinę pagalbą (įskaitant ir sudėtingas chirurgines,

traumatologines bei kitas operacijas) bent vienam sunkiai sužalotam pacientui per 24

val. (bet kuriuo paros metu);

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

(arba) įvykio vietoje pagalbą teikiantis personalas pervežami gelbėjimo sraigtasparniu

ar reanimaciniu GMP automobiliu.

14.4.2.2 Reikalavimai patalpoms ir įrangai

Priėmimo skyriuje turi būti įrengta reanimacinė palata (traumos kambarys) ne mažesnė nei 25

m2. Patalpa turi turėti numatytą nepriklausomą (savarankišką) šildymo sistemą. Vykdant

skubios pagalbos pastatų rekonstrukciją arba statant naują pastatą, reiktų numatyti, kad prie

reanimacijos patalpos (traumos kambario) būtų įrengtas ir kompiuterinės tomografijos

aparatas. Geriausia, jei priėmimo skyriaus reanimacinė salė yra netoliese gelbėjimo

sraigtasparnio nusileidimo vietos, radiologijos skyriaus ir operacinės.

Siekiant operatyviai diagnozuoti ir pradėti gydyti vidaus organų sužalojimus, traumos

kambaryje turi būti nešiojamasis ultragarso aparatas, rentgeno aparatūra irkompiuterinis

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

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

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

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

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



208

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

pradinio ištyrimo ir gydymo protokolas, masyvios transfuzijos protokolas, kt.

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

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

14.4.2.3 Trečio (aukščiausio) lygio traumos centras

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

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

pagalbą sunkiai sužeistam pacientui. Šiuose traumų centruose visą parą turi būti teikiamos

šios ne žemesnio kaip tretinio lygio paslaugos (asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti

galiojančią licenciją):

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos;

- abdominalinės chirurgijos;

- krūtinės chirurgijos;

- neurochirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos;

- urologijos;

- kraujagyslių chirurgijos;

- otorinolaringologijos*;

- oftalmologijos*.

Taip pat turi būti užtikrintos ekstrakorporinės detoksikacijos paslaugos (hemodializė,

plazmoferezė ir kt.). Šių traumų centrų priėmimo-skubios pagalbos skyrius turi atitikti C tipo

reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.

gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394. Per metus turi būti priimama ne mažiau kaip 1 500

traumuotų pacientų (gydoma stacionare).

Specializuotą medicinos pagalbą vaikams teikiantis traumos centras – stacionarines paslaugas

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

neurochirurgijos, vaikų ortopedijos ir traumatologijos bei kitos paslaugos.

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

medicinos pagalbą sunkias daugines ir netipines traumas patyrusiems pacientams, bet taip pat
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vykdo ir kitus specifinius uždavinius bei pareigas,įgyvendindami tolygios, vieningos ir

visapusiškos traumos pagalbos koncepciją. Trečio lygio traumos centrai yra daugiaprofilinės

universitetinės ligoninės, kuriose sunkias traumas patyrusiems pacientams pagalbą teikia

multidisciplininė specialistų komanda. Be tiesioginio dalyvavimo organizuojant ir reikiant

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

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

masinių nelaimių likvidavimo planus.

14.4.2.4 Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai

Pagrindinai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie:

 visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos:

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos;

- chirurgijos;

- ortopedijos ir traumatologijos;

- neurochirurgijos;

 visą parą veikiantis priėmimo skyrius;

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

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

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

 parengtis suteikti galutinę pagalbą (įskaitant ir sudėtingas chirurgines,

traumatologines bei kitas operacijas ir reikiamą priežiūrą intensyviosios terapijos

skyriuje) ne mažiau nei 2 sunkiai sužalotiems pacientams per 24 val. (bet kuriuo paros

metu);

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

 dalyvavimas netipinėse gelbėjimo operacijose (panaudojant reanimobilius, gelbėjimo

tarnybų sraigtasparnius ir kt.);

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

tyrimai.
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14.4.2.5 Reikalavimai patalpoms ir įrangai

Priėmimo skyriuje turi būti įrengta ne mažesnė nei 50 m2 reanimacinė palata (traumos

kambarys) arba dvi mažesnės patalpos, kuriose vienu metu gali būti teikiama pagalba dviem

sunkiai sužalotiems pacientams. Patalpa turi turėti numatyta nepriklausomą (savarankišką)

šildymo sistemą. Rekonstruojant skubios pagalbos pastatą arba statant naują, reikėtų

numatyti, kad prie reanimacijos patalpos (traumos kambario) būtų įrengtas ir kompiuterinės

tomografijos aparatas. Geriausia, jei priėmimo skyriaus reanimacinė salė yra netoliese

gelbėjimo sraigtasparnio nusileidimo vietos, radiologijos skyriaus ir operacinės.

Siekiant operatyviai diagnozuoti ir pradėti gydyti vidaus organų sužalojimus, traumos

kambaryje turi būti nešiojamasis ultragarso aparatas, rentgeno aparatūra irkompiuterinis

tomografas (KT).

Aukščiausio lygio traumos centrams rekomenduojama įsirengti angiografijos, intervencinės

radiologijos arba hibridinę operacinę. Traumos kambarys turi būti pritaikytas skubioms

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

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

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

vaikiškų dydžių priemonės ir instrumentai. Skubios pagalbos skyriuje turi būti patvirtinta

pagalbos sunkias traumas patyrusiems pacientams teikimo tvarka: TK sudėtis ir aktyvavimo

kriterijai, paciento pradinio ištyrimo ir gydymo protokolas, masyvios transfuzijos protokolas

ir kt.

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

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

ekstrakorporinę oksigenaciją, hemodializę ir kitas asistuojančias ar pakaitines organų

sistemas.

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

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

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

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

priežiūros paslaugų kokybę ir efektyvumą. Kai kurios įstaigos žengė dar toliau ir perėmė
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užsienio šalių patirtį, siekdamos pagerinti pagalbos traumas patyrusiems pacientams kokybę

ir greitį. Pastarosios įstaigos įsidiegė TK, sukūrė šios komandos aktyvavimo sistema,

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

bendradarbiauja su kitomis regione veikiančiomis ligoninėmis, organizuojant pacientų

pervežimą iš vienos įstaigos į kitą, taip pat turi patvirtintus traumas patyrusių pacientų

apžiūros ir pradinio gydymo, kraujo komponentų masyvios transfuzijos ir kitus klinikinius

protokolus. Taigi, matome tinkamus žingsnius, atskirų gydymo įstaigų iniciatyvą, tačiau šie

pokyčiai nėra pakankami, kad ženkliai pakeistų situaciją nacionaliniu mastu. Dar sunkiau

įvertinti šiuos pokyčius, nes nėra galimybių palyginti pagalbos teikimo kokybės ir

efektyvumo tarp skirtingų regionų ir (ar) įstaigų, nes nėra jokių prieinamų standartizuotų

duomenų apie pacientų, kuriems buvo suteikta pagalba, būklės sunkumą, patirtus

sužalojimus, atliktų procedūrų ir intervencijų pobūdį bei laiką. Būtina toliau kurti regioninius

pagalbos tinklus, reglamentuoti pacientų transportavimą, bendradarbiavimą tarp skirtingų

gydymo įstaigų, diegti kokybės kontrolės sistemą, TK ir jų veiklą reglamentuojančius

dokumentus, diegti elektronines pacientų apžiūros ir gydymo korteles, sistemingai

nacionaliniame traumos registre kaupti standartizuotus duomenis apie traumos sunkumą ir

gydymą. Taip pat reikia toliau mokyti įvairių sričių specialistus, dirbančius kiekviename

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

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

traumos centrai, kaip turėtų būti organizuojama pagalba traumas patyrusiems vaikams,

nudegusiems, apsinuodijusiems, galūnių amputacijas, sunkias galvos traumas patyrusiems

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

šiose ligoninėse turi būti nustatyta smegenų mirties nustatymo tvarka, reglamentuotas

bendradarbiavimas su Nacionaliniu transplantacijos biuru ir kt.
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15 PRIEDAI
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15.1 1 PRIEDAS
Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų išorinės priežastys

Išorinės Stacionarepriežasties kodasIšorinės priežasties pavadinimas gydytų ligoniųpagal TLK-10- skaičiusAM
Iš viso, V00-Y98 48916iš jų:
Transporto įvykiai, iš jų: V00-V99 2385
Pėsčiasis, sužeistas per transporto įvykį V01-V09 492
Važiuojantis transporto priemone su pedalais asmuo, sužeistas per eismo V10-V19 801įvykį
Motociklininkas, sužeistas per eismoįvykį V20-V29 178
Važiuojantis trirate varikline transporto priemone asmuo, sužeistas per V30-V39 16eismoįvykį
Važiuojantis lengvuoju automobiliu asmuo, sužeistas per eismoįvykį V40-V49 660
Važiuojantis pikapu ar furgonu asmuo, sužeistas per eismoįvykį V50-V59 14
Važiuojantis sunkiasvore krovinine transporto priemone asmuo, sužeistas
per V60-V69 26eismoįvykį
Važiuojantis autobusu asmuo, sužeistas per eismoįvykį V70-V79 52
Kiti sausumos eismoįvykiai V80-V89 111
Vandens, oro ir kosmoso transporto įvykiai, kiti ir nepatikslinti V90-V99 30transporto įvykiai
Kitos išorinės netyčinio sužalojimo priežastys, iš jų: W00-X59 28582
Kritimai W00-W19 20071
Negyvųjų mechaninių jėgų poveikis W20-W49 3726
Gyvųjų mechaninių jėgų poveikis W50-W64 1498
Atsitiktinis skendimas ir panirimas W65-W74 19
Kitas atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas W75-W84 44
Elektros srovės, radiacijos ir ribinių oro temperatūrų bei slėgio poveikis W85-W99 60
Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis X00-X09 220

Kontaktas su įkaitusiais paviršiais ir įkaitusiomis medžiagomis X10-X19 623
Kontaktas su nuodingais gyvūnais ir su nuodingais augalais X20-X29 138
Gamtos jėgų poveikis X30-X39 225
Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingosiomis medžiagomis ir jų poveikis X40-X49 1602
Persitempimas, keliavimas ir nepriteklius, atsitiktinis kitų ir X50-X59 356nepatikslintų veiksnių poveikis
Tyčinis savęs žalojimas X60-X84 2609
Pasikėsinimas X85-Y09 1415
Įvykis, esant nenustatytiems atsiradimo būdams Y10-Y34 232
Teisinis įsikišimas ir karinės operacijos Y35-Y36 1
Medicinos priežiūros ir chirurginės pagalbos komplikacijos Y40-Y84 935
Išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių padariniai Y85-Y89 229
Kitur priskirti papildomi veiksniai, susiję su sergamumo ir Y90-Y98 2514
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mirtingumo priežastimis
Nepažymėta traumos priežastis 7266
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15.2 2PRIEDAS

65 lentelė: Skubios pagalbos skyrių įranga

Ligoninė Skubios pagalbos skyrių įranga
Intu-
baci-
nis
rin-
kinys

De-
guon-
ies
tieki-
mo
įranga

Dirb-
tinės
plau-
čių
ventil
iacijo
s
įranga

Pleu-
ros
dre-
nažo
rin-
kinys

Peri-
feri-
nių
venų
kate-
teriai

Cen-
trinių
venų
punk-
cijos
rinki-
niai

Intra-
osali-
nės
infu-
zinės
siste-
mos
rinki-
niai

Defib
-rilia-
torius

Moni-
torius
širdie
s
krau-
jagys-
lių ir
kvė-
pav-
imo
funk-
ci-
joms
stebėt
i

Pul-
sok-
simet-
ras

Tur-
nike-
tas

Įtvarų
rinki-
nys

Chi-
rurgi-
nių
ins-
tru-
mentų
rinki-
nys
sku-
biai
tora-
koto-
mijai

Trans
por-
tuoja-
mas
porta-
tyvi-
nis e-
chos-
kopas

Grei-
tos
intra-
veni-
nės
infu-
zijos
siste-
ma

Pa-
ciento
šildy-
mo
įranga

Rent-
geno
įranga

Kom-
piute-
rinės
tomo-
grafi-
jos
įranga

Atski-
ra
trau-
mos
(šoko/
gaivi-
nimo)
palata

Alytaus + + + + + + Ne + + + + + + Ne + Ne + + +
Anykščių + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Biržų + + + + + + Ne + + + Ne + Ne Ne + Ne Ne Ne +
Druskininkų + + Ne Ne + Ne Ne + + + Ne + Ne + + Ne + Ne Ne
Elektrėnų + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne +
Gargždų + + + + + + + + + + Ne + + + + + + Ne +
Ignalinos + + + + + + + + + + + + n. d. + + + + Ne Ne
Jonavos + + + + + Ne Ne + + + Ne + Ne Ne + Ne Ne Ne +
Joniškio + + + + + + + + + + + + + Ne + Ne + + +
Jurbarko + + + + + + Ne + + + + + + + + + + Ne Ne
Kaišiadorių + + Ne + + Ne Ne + + + + + Ne Ne + Ne + Ne Ne
Kalvarijos + + + + + + Ne + + + + + + Ne + + Ne Ne Ne
Kauno
klinikinė

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

LSMUL
Kauno

+ + + + + + Ne + + + Ne + Ne + + + + + +
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klinikos
Kėdainių + + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + Ne
Kelmės + + + Ne + Ne Ne + + + Ne + Ne + + Ne + Ne +
Klaipėdos
jūrininkų

+ + + Ne + Ne Ne + + + + + Ne Ne + + + + +

Klaipėdos
vaikų

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kretingos + + + + + + Ne + + + + + + + + + + Ne +
Lazdijų + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne +
Marijampolės + + + + + + + + + + + + + + + Ne + + +
NaujosiosAk
menės

+ + + + + + + + + + + + + + + + + Ne +

Pakruojo + + + + + + Ne + + + + + Ne Ne Ne Ne + Ne +
Panevėžio + + + + + + Ne + + + Ne + + + + Ne + + +
Pasvalio + + + + + + Ne + + + + + Ne Ne Ne Ne Ne Ne +
Plungės Ne + + Ne + Ne Ne + + + + Ne Ne + Ne + + + +
Prienų + + + + + + Ne + + + + + + + + + Ne Ne +
Radviliškio + + + + + + Ne + + + + + Ne + + + + Ne +
Raseinių + + + + + Ne Ne + + + Ne + Ne Ne + + + + +
Respublikinė
Kauno

+ + + Ne + Ne Ne + + + Ne + Ne Ne Ne Ne + + +

Respublikinė
Klaipėdos

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Rokiškio + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
RVUL + + + + + + Ne + + + Ne + Ne + + + + + Ne
Šakių + + + + + + + + + + + + + + Ne Ne + Ne Ne
Šalčininkų Ne + Ne + + Ne Ne + Ne Ne + + Ne Ne + Ne + + +
Šiaulių + + + + + ne Ne + Ne + Ne + Ne Ne + Ne + + +
Šilalės + + + + + + Ne + + + Ne + Ne + Ne Ne + Ne Ne
Šilutės + + + + + + + + + + + + Ne + + Ne + + +
Širvintų + + + + + + Ne + + Ne + + Ne Ne Ne + + Ne +
Švenčionių + + + + + + Ne n. d. n. d. n. d. Ne n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Tauragės + + + Ne + Ne Ne + + + + + + + + Ne + + +
Telšių + + Ne Ne + Ne Ne + + Ne + + Ne Ne + Ne + + +
Trakų + + + + + + Ne + + + + + + + + Ne + Ne +
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Ukmergės + + + + + + Ne + + + + + + + + Ne + + Ne
Utenos + + + + + + Ne + + + + + + + Ne + + + +
Vaikų
ligoninė, VUL
SKF

+ + + + + + Ne + + + + + + + + + + + +

Varėnos + + + + + + Ne + + Ne Ne + + + Ne Ne + Ne +
Vilkaviškio + + + + + + Ne + + + Ne + + + Ne + Ne Ne +
Vilniaus
klinikinė

+ + + ne + + Ne + + + + + Ne + + Ne + + +

Visagino + + + Ne + Ne Ne + + Ne + + Ne + Ne Ne + + +
VKL
Antakalnio fil.

+ + + Ne + Ne Ne + n. d. Ne + + Ne Ne + Ne + + +

VUL
Santariškių
klinikos

+ + + + + + Ne + + + + + Ne + + + + + Ne

Zarasų + + + + + + Ne + + + + Ne + + + + + Ne +
Iš viso:
Turi 51 53 49 43 53 39 14 52 49 46 37 50 27 36 41 27 46 28 41
Neturi 2 0 4 10 0 14 39 0 2 6 16 2 24 16 11 25 6 24 11
N. d. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1
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66 lentelė: Reanimacijos ir intensyviosios terapijos įranga

Ligoninė Cen
trali
zuo
tas
deg
uon
is

Cen
trali
zuo
tas
sus
pau
stas
oras

Cen
trali
zuo
tas
vak
uu

mas

Rea
nim
acij
os

salė

Nar
koz
ės

apa
rata

s

Def
ibril
iato
rius

Mo
bilu

s
rent
gen
o

apa
rata

s

Ele
ktro
kar
dio
graf
as

Kū
diki
ų ir
vyr
esni

ų
vai
kų

svar
styk
lės

Lig
oni
ų

šild
ym
o

įren
gin
ys

Infu
zini
ų

tirp
alų
šild
ym
o

prie
mo
nės

Lari
ngo
sko
po

rink
inys
su

įvai
raus
dyd
žio
me
ntel
ėmi

s

Oto
sko
pas
ir

ofta
lmo
sko
pas

Sti
mul
iaci
ja

elek
tra
(išo
rinė
ir

vidi
nė)

Deg
uon
ies
doz
ator
ius
su
aer
ozo
lių
apa
ratu

Dir
btin
ės
pla
uči
ų

ven
tilia
cijo

s
apa
rata

s

Ran
kini

s
pla
uči
ų

ven
tilia
cijo

s
apa
rata

s

Mo
nito
rinė
inv
azin
ė ir
nei
nva
zinė
sist
ema

Infu
zini

s
švir
kšta

s
siur
bly
s

Infu
zini

s
tūri
nis
siur
bly
s

infu
zine

i
tera
pija

i

Infu
zini

s
tūri
nis
siur
blys
ente
rine

i
mit
yba

i

Ele
ktri
nis
(va
kuu
min
is)

siur
bly
s

Neš
ioja
mas
rent
gen
o

apa
rata

s

Bro
nch
osk
opa

s

Lari
ngi
nės
kau
kės

Alytaus + + + + Ne + + + + + + + Ne + + + + + + + + + Ne Ne +
Anykščių + + + + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + Ne Ne Ne
Biržų + + + + Ne + Ne + Ne Ne Ne + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Druskininkų + + + + + + + + + + + + Ne + Ne + + + + + + + Ne Ne +
Elektrėnų + Ne Ne + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + Ne Ne + Ne Ne +
Gargždų + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Ignalinos + Ne + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne + +
Jonavos + + + + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne + +
Joniškio + + + + + + Ne + Ne + + + Ne Ne + + + + + + + + Ne Ne Ne
Jurbarko + Ne Ne + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne + +
Kaišiadorių + + + + + + + + Ne Ne Ne + Ne Ne Ne + + Ne + Ne Ne + Ne Ne +
Kalvarijos n.

d.
n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

n.
d.

Kauno
klinikinė

+ + + + Ne + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + + + +

LSMUL
Kauno
klinikos

+ + + Ne + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + Ne + +

Kėdainių + + + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + +
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Kelmės + + Ne + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Klaipėdos
jūrininkų

+ + + + + + Ne + Ne + + + Ne + + + + + + + + + + + +

Klaipėdos
vaikų

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kretingos + Ne Ne + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + Ne +
Lazdijų + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Marijampol
ės

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NaujosiosA
kmenės

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne + + + +

Pakruojo + + Ne + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne + Ne Ne +
Panevėžio + + + + + + + + + Ne Ne + + Ne + + + Ne + Ne Ne Ne Ne Ne +
Pasvalio + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Plungės + + + + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne Ne +
Prienų + + + + + + Ne + Ne Ne + + + + + + + + + + Ne + Ne + +
Radviliškio + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Raseinių + + + + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne Ne +
Respublikin
ė Kauno

+ + + + Ne + + + Ne Ne + + Ne + + + + + + + + + Ne + +

Respublikin
ė Klaipėdos

+ + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + + + Ve
žioj
am
as

+ +

Rokiškio + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne +
RVUL + + Ne + Ne + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne + +
Šakių + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne
Šalčininkų + + Ne + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne + +
Šiaulių + + + + + + + + Ne + + + Ne + + + + + + + + + Ne Ne +
Šilalės + Ne Ne + Ne + + + Ne Ne + + Ne + + + + + + Ne + + + + +
Šilutės + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne Ne +
Širvintų + Ne Ne + ne + + + Ne + + + Ne Ne + + + + + + Ne + Ne Ne Ne
Švenčionių + n.

d.
n.
d.

n.
d.

+ + + + n.
d.

+ + + n.
d.

+ + + + + + + + +

Tauragės + + + + + + + + + + + + Ne +) + + + + + + + + Ne + +
Telšių + + + Ne Ne + + + Ne Ne + + Ne Ne Ne + + + + + + + Ne Ne Ne
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Trakų + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + Ne + + + +
Ukmergės + + Ne Ne Ne + Ne + Ne + + + Ne Ne + + + + + + + + Ne + +
Utenos + + + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + +
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF

+ + + + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + Ne + +

Varėnos + + + + + + + + Ne + + + Ne + + + ne ne + + + + + + +
Vilkaviškio + + Ne + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ne + +
Vilniaus
klinikinė

+ + + + Ne + + + Ne Ne + + Ne + + + + + + + + + Ne + +

Visagino + + + + + + + + + + + + + + Ne + + Ne + + + + + Ne +
VKL
Antakalnio
fil.

+ Ne Ne + Ne + + + Ne + + + Ne + Ne + + Ne + + Ne + Ne Ne +

VUL
Santariškių
klinikos

+ + + + Ne + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + + +

Zarasų + + Ne + + + + + + + + + + Ne + + + + + + + + + + +
Iš viso:
Turi 52 44 38 48 40 52 47 52 27 44 49 52 24 41 47 52 51 46 52 47 43 51 17 28 47
Neturi 0 7 13 3 11 0 5 0 24 8 3 0 26 10 5 0 1 5 0 4 9 1 33 23 5
N. d. 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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67 lentelė: Ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos operacinių įranga

Ligoninė Operacini
ai

mikroskop
ai

Mikrochirurgi
nių

instrumentų
rinkinys

Ortopedinių
ir

traumatologi
nių

instrumentų
rinkinys

Plastinės
chirurgijo

s
instrumen

tų
rinkiniai

Endoskopi
nės

chirurgijos
instrumenta

i

Operacin
io

gręžimo
ir

pjovimo
aparatūra

Operacinės
nervų

elektrodiagnosti
kos prietaisai

Anestezijos
ir

monitoravi
mo

aparatūra

Sterilizavi
mo įranga

ir
priemonės

Kondicionavi
mo įranga ir
priemonės

Kita
pagalbin
ė įranga

ir
priemon

ės

Alytaus + Ne + + + + + + + + +
Anykščių Ne + + + + + Ne + + + +
Biržų Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Druskinink
ų

Ne Ne + + + + Ne + + + +

Elektrėnų Ne Ne + Ne + + + + + Ne +
Gargždų n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Ignalinos Ne Ne Ne Ne Ne + + + + + +
Jonavos Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Joniškio Ne Ne + Ne + + + + + + +
Jurbarko Ne + + Ne + + Ne + + + +
Kaišiadorių n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Kalvarijos n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Kauno
klinikinė

+ + + + + + + + + + +

LSMUL
Kauno
klinikos

+ + + + + + + + + + +

Kėdainių Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Kelmės Ne Ne + Ne + + + + + + +
Klaipėdos
jūrininkų

Ne Ne Ne Ne + Ne Ne + + + +

Klaipėdos
vaikų

+ + + + + + + + + + +

Kretingos Ne Ne + Ne + + + + + Ne n. d.
Lazdijų Ne Ne + Ne n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
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Marijampo
lės

oftalmolo
gui

oftalmologui + Ne + + Ne + + + +

Naujosios
Akmenės

Ne Ne + Ne + + Ne + + Ne +

Pakruojo Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Panevėžio + + + Ne + + Ne + + + +
Pasvalio Ne Ne + Ne + + Ne + + Ne n. d.
Plungės Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Prienų Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Radviliškio Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Raseinių Ne Ne + Ne + + + + + + +
Respubliki
nė Kauno

+ + + + + + + + + + +

Respubliki
nė
Klaipėdos

+ + + + + + + + + + +

Rokiškio Ne Ne + + + + + + + + +
RVUL + + + + + + + + + + +
Šakių Ne Ne + Ne + + + + + + +
Šalčininkų Ne Ne + + + + Ne + + Ne +
Šiaulių + + + + + + ne + + + +
Šilalės Ne Ne + Ne + + Ne + + Ne +
Šilutės Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Širvintų ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Švenčionių n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
Tauragės Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Telšių Ne Ne + Ne + + + + + + +
Trakų Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Ukmergės Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Utenos Ne + + ne + + ne + + + +
Vaikų
ligoninė,
VUL SKF

+ + + + + + + + + + +

Varėnos ne + + ne + + + + + + +
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Vilkaviškio Ne Ne + Ne + + Ne + + + +
Vilniaus
klinikinė

ne + + + + ne ne + ne + +

Visagino Ne Ne + + + + Ne + + Ne +
VKL
Antakalnio
fil.

ne + + ne + + ne + + + +

VUL
Santariškių
klinikos

+ + + + + + Ne + + + +

Zarasų Ne Ne Ne Ne + ne ne + + + ne
Iš viso:
Turi 11 16 45 16 46 44 18 47 46 40 43
Neturi 37 32 4 33 2 4 30 1 2 8 2
N. d. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7



224

15.3 3PRIEDAS

Tyrimo anketa, išsiųsta ASPĮ

TYRIMO KLAUSIMYNAS

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras vykdo 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonės „Viešųjų politikų
reformų skatinimas“ projektą „Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties
priežasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti pagalbos
teikimo sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje medicinos pagalbą
traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais nukentėjusieji gautų kokybišką ir laiku.

UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“ Ekstremalių sveikatai situacijų centro
užsakymu vykdo apklausą, kuri įgalins atlikti pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių
mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje analizę bei parengti vieningą bendrą metodiką
sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių
mirties priežasčių atvejais.

Prašome atsakyti į pateiktus klausimus ir pateikti išsamią informaciją apie Jūsų įstaigoje teikiamą
pagalbą traumą patyrusiems pacientams.

Dėkojame už bendradarbiavimą. Jeigu turite klausimų dėl anketos ar jos klausimų pildymo,
prašome kreiptis į Simoną Palivonienę, tel. +370 69926550, el. paštu info@tsma.lt.

Pastaba: Trauma apima visas ligas ir būkles, kurios TLK-10 klasifikatoriuje koduojamos S, T
ir R 57 šriftu.

Užpildytą anketą prašome atsiųsti el. paštu info@tsma.ltarba faksu +37037214411 iki 2014 m.
sausio 31 d.

1. Ligoninės pavadinimas:

2. Ligoninės adresas:

3. Ligoninės dalininkai:

4. Informaciją pateikęs asmuo:
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Vardas, pavardė _________________________________________________
Pareigos _______________________________________________________
Telefonas ______________________________________________________
Faksas ________________________________________________________
El. pašto adresas ________________________________________________

5. Traumas patyrusių pacientų skaičius gydymo įstaigoje 2013 m.:

Eil.
Nr.

Rodiklis Skaičius

1. Atvykusių į Priėmimo skyrių traumas patyrusių asmenų skaičius (TLK 10 kodai: S,
T)

1.1. Iš jų: asmenų, kurie po apžiūros Priėmimo skyriuje išsiųsti gydytis
ambulatoriškai, skaičius

1.2. Iš jų: asmenų, kurie po apžiūros Priėmimo skyriuje arba per 24 val. po atvykimo į
ligoninę buvo pervežti į aukštesnio lygio ligoninę, skaičius

1.3. Iš jų: asmenų, kurie buvo pervežti į aukštesnio lygio ligoninę antrą arba trečią
parą po atvykimo į gydymo įstaigą, skaičius

1.4. Iš jų: asmenų, kurie mirė ligoninėje, skaičius
2. Gydytų stacionare traumas patyrusių asmenų skaičius (TLK 10 kodai: S, T šifrai)
3. Atliktų operacijų skaičius (TLK 10 kodai: S, T šifrai)
3.1. Operacijų, kuriose buvo taikyta bendrinė nejautra, skaičius
4. Gydytų stacionare traumas patyrusių pacientų vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis)

6. Sunkias traumas patyrusių pacientų skaičius gydymo įstaigoje 2013 m.:
Eil.
Nr.

Rodiklis Skaičius

1. Atvykusių į Priėmimo skyrių traumas patyrusių asmenų skaičius (TLK 10 kodai:
T01-07, R57 šifrai)

1.1. Iš jų: asmenų, kurie po apžiūros priėmimo skyriuje arba per 24 val. po atvykimo į
ligoninę buvo pervežti į aukštesnio lygio ligoninę, skaičius

1.2. Iš jų: asmenų, kurie buvo pervežti į aukštesnio lygio ligoninę antrą arba trečią
parą po atvykimo į gydymo įstaigą, skaičius

1.3. Iš jų: asmenų, kurie mirė ligoninėje, skaičius
2. Gydytų stacionare sunkias traumas patyrusių asmenų skaičius (TLK 10 kodai: T01-

07, R57 šifrai)
3. Atliktų operacijų skaičius (TLK 10 kodai: T01-07, R57 šifrai)
3.1. Operacijų, kuriose buvo taikyta bendrinė nejautra skaičius
4. Gydytų stacionare sunkias traumas patyrusių pacientų vidutinė gulėjimo trukmė

(dienomis)

7. Ligoninės chirurginės ir traumatologinės pagalbos struktūra 2013 m.
Eil.
Nr.

Skyriai Lovų
skaičius, vnt.

Bendras gydytų
ligonių skaičius

Gydytų traumas
patyrusių asmenų
skaičius (TLK 10
kodai: S, T šifrai,

R57)
1. Chirurgijos profilio skyriai
1.1.
1.2.
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1.3.
...
2. Ortopedijos ir traumatologijos

profilio skyriai
2.1.
2.2.
2.3.
....
3. Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos profilio skyriai
3.1.
3.2.
3.3.
...

Skyrius Stebėjimo
lovų skaičius,

vnt.

Bendras
konsultuotų

pacientų
skaičius

Gydytų traumas
patyrusių asmenų
skaičius (TLK 10
kodai: S, T šifrai,

R57)
4. Priėmimo ir skubios pagalbos

skyriai
4.1.
4.2.
4.3.
...

Skyrius Operacinių
skaičius

Bendras atliktų
operacijų
skaičius

Operuotų
traumas patyrusių
asmenų skaičius

(TLK 10 kodai: S,
T šifrai, R57)

4. Operacinės
4.1.
4.2.
4.3.
....

8.Įrangos skubios pagalbos skyriuose vertinimas. Ar ligoninės skubios pagalbos skyriuje yra
šios priemonės ir įranga?

Eil.
Nr.

Įrangos pavadinimas Taip Ne

1. Intubacinis rinkinys
2. Deguonies tiekimo įranga
3. Dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga
4. Pleuros drenažo rinkinys
5. Periferinių venų kateteriai
6. Centrinių venų punkcijos rinkiniai
7. Intraosalinės infuzinės sistemos rinkiniai
8. Defibriliatorius
9. Monitoriusširdies kraujagyslių ir

kvėpavimo funkcijoms stebėti (nurodyti
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skaičių)
10. Pulsoksimetras (nurodyti skaičių)
11. Turniketas
12. Įtvarų rinkinys
13. Chirurginių instrumentų rinkinys skubiai

(gelbstinčiai) torakotomijai
14. Transportuojamas nešiojamasis

echoskopas
15. Greitos intraveninės infuzijos sistema
16. Paciento šildymo įranga
17. Rentgeno įranga
18. Kompiuterinės tomografijos įranga
19. Atskira traumos (šoko, gaivinimo) palata

9. Įrangos reanimacijos ir intensyviosios terapijos patalpoms įvertinimas. Ar ligoninės
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje yra šios priemonės ir įranga?

Eil.
Nr.

Įrangos pavadinimas Taip Ne

1. Centralizuotas deguonis
2. Centralizuotas suspaustas oras
3. Centralizuotas vakuumas
4. Reanimacijos salė
5. Narkozės aparatas
6. Defibriliatorius
7. Mobilusis rentgeno aparatas
8. Elektrokardiografas
9. Kūdikių ir vyresnių vaikų svarstyklės
10. Ligonių šildymo įrenginys
11. Infuzinių tirpalų šildymo priemonės
12. Laringoskopo rinkinys su įvairaus dydžio

mentelėmis
13. Otoskopas ir oftalmoskopas
14. Stimuliacija elektra (išorinė ir vidinė)
15. Deguonies dozatorius su aerozolių aparatu
16. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
17. Rankinis plaučių ventiliacijos aparatas
18. Monitorinė invazinė ir neinvazinė sistema
19. Infuzinis švirkštas siurblys
20. Infuzinis tūrinis siurblys infuzinei

terapijai
21. Infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai
22. Elektrinis (vakuuminis) siurblys
23. Nešiojamasis rentgeno aparatas
24. Bronchoskopas
25. Laringinės kaukės

10. Įrangos poreikis ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos operacinėms, vertinimas. Ar jūsų
įstaiga turi šią įrangą?

Eil.
Nr.

Įrangos pavadinimas Taip Ne
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1. Operaciniai mikroskopai
2. Mikrochirurginių instrumentų rinkinys
3. Ortopedinių ir traumatologinių

instrumentų rinkinys
4. Plastinės chirurgijos instrumentų rinkiniai
5. Endoskopinės chirurgijos instrumentai
6. Operacinio gręžimo ir pjovimo aparatūra
7. Operacinės nervų elektrodiagnostikos

prietaisai
8. Anestezijos ir monitoravimo aparatūra
9. Sterilizavimo įranga ir priemonės
10. Kondicionavimo įranga ir priemonės
11. Kita pagalbinė įranga ir priemonės

11. Ar jūsų įstaiga turi mobiliuosius įrenginius (planšetes, išmaniuosius telefonus ir pan.), į
kuriuos būtų galima įdiegti paciento rūšiavimo ir (arba) gydymo protokolus?

Taip

Jei neturite, ar norėtumėte tokius turėti?
Taip

12. Ar Jūsų ligoninėje sudaryta traumą patyrusių pacientų gydymo komanda?

Taip
Jei yra sudaryta traumą patyrusių pacientų gydymo komanda, prašome prie anketos pridėti tai
patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo dokumento lapų skaičius ________.

13. Jei turite traumą patyrusių pacientų gydymo komandą, kurie specialistai ją sudaro?

Eil.
Nr.

Specialistai Taip Ne

1. Chirurgas
2. Anesteziologas reanimatologas
3. Ortopedas traumatologas
4. Neurochirurgas
5. Kiti gydytojai,

išvardykite:________________________

6. Slaugytojas
7. Kitas personalas,

išvardykite:_________________________
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14. Ar jūsų ligoninėje yra formali grupė žmonių, atsakingų už pagalbos traumas patyrusiems
pacientams organizavimą, įgyvendinimą ir kokybės priežiūrą (ligoninės traumos komitetas ar
pan.)?

Taip
Jei yra formali grupė žmonių, atsakingų už pagalbos traumas patyrusiems pacientams
organizavimą, įgyvendinimą ir kokybės priežiūrą, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį
įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo dokumento lapų skaičius ________.

15. Jei turite traumos komitetą, kurie specialistai jį sudaro?
Išvardykite:
1.______________________
2._____________________
3._____________________
......

Jei yra traumos komitetas, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus
įsakymą. Pridedamo dokumento lapų skaičius ________.
16. Ar įstaigoje yra įdiegta pilnavertė pagalbos traumas patyrusiems pacientams teikimo
sistema?

1. Ar yra patvirtinti sunkios traumos kriterijai?
Taip
Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

2. Ar yra įdiegta sistema, leidžianti GMP iš anksto informuoti skubios pagalbos skyrių apie
pervežamą pacientą?

Taip
Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį dokumentą. Pridedamo dokumento lapų
skaičius ________.

3. Ar yra įdiegta traumos komandos aktyvavimo sistema?
Taip
Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį dokumentą. Pridedamo dokumento lapų
skaičius ________.

4. Ar yra patvirtinti traumos komandos veiklą reglamentuojantys dokumentai, protokolai?
Taip
Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

5. Ar yra patvirtintas masyvios transfuzijos protokolas?
Taip

Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

6. Ar yra 24 val. per parą veikianti transfuziologinė tarnyba?
Taip
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Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

7. Ar skubios pagalbos skyrius per 10–20 min. gali gauti 2 vnt. netapatintos (0 (I) Rh-) šaldytų
eritrocitų masės?

Taip

Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos dokumentą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

8. Ar yra patvirtinti traumos patyrusių pacientų pervežimo (perkėlimo) į aukštesnio lygio
traumos centrą ir (arba) atraminę ligoninę protokolai?

Taip

Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

9. Ar ligoninėje yra patvirtintas ekstremalių situacijų (masinių nelaimių) valdymo planas?
Taip

Jei taip, prašome prie anketos pridėti tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

10. Ar priėmimo skyriuje prie ligonio lovos bet kuriuo paros metu galima atlikti skubų
ultragarsinį tyrimą?

Taip

Jei taip, prašome prie anketos pridėti, tai patvirtinantį įstaigos direktoriaus įsakymą. Pridedamo
dokumento lapų skaičius ________.

17. Ar gaunate informaciją apie pervežamą traumą patyrusį pacientą iš GMP tarnybos?
Niekada

18. Ar turite galimybę palaikyti radijo ryšį su GMP transportu?
Taip

19. Ar Jūsų ligoninėje 24 val.7 d. per savaitę suteikiama ši pagalba?Yra visą parąįstaigoje
veikiantispadalinys ir specialistai:

Eil.
Nr.

Rodiklis Taip Ne

1. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius
2. Operacinė (yra visą parą ligoninėje budintys chirurgai,

slaugytojai-instrumentatoriai, anesteziologai ir anestezistės)
3. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos
4. Intervencinės radiologija (diagnostinė ir (ar) gydomoji

angiografija galima per 1 val. nuo aktyvavimo).

20. Ar Jūsų ligoninėje 24 val.7 d. per savaitę užtikrinama šių specialistų pagalba?

Eil.
Nr.

Rodiklis Taip Ne

1. Gydytojas ortopedas traumatologas
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2. Gydytojas chirurgas
3. Abdominalinės chirurgijos gydytojas
4. Gydytojas neurochirurgas
5. Gydytojas anesteziologas reanimatologas
6. Gydytojas radiologas
7. Laboratorinės medicinos gydytojas (laborantas)
8. Gydytojas vaikų chirurgas
9. Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
10. Gydytojas kraujagyslių chirurgas
11. Gydytojas širdies chirurgas
12. Gydytojas krūtinės chirurgas
13. Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
14. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
15. Gydytojas otorinolaringologas
16. Gydytojas oftalmologas
17. Gydytojas urologas
18. Gydytojas akušeris ginekologas
19. Gydytojas kardiologas
20. Gydytojas transfuziologas
21. Gydytojas nefrologas
22. Gydytojas psichiatras

21. Ar ligoninėje galima24 val.7 d. per savaitęatlikti šiuos tyrimus ir chirurginesmanipuliacijas?

Eil.
Nr.

Rodiklis Taip Ne

1. Elektrokardiografinis tyrimas
2. Rentgenologinis tyrimas
3. Angiografinis tyrimas
4. Ultragarsinis tyrimas
5. Kompiuterizuota tomografija
6. Magnetinis rezonansas
7. Laparocentezė (peritoninis lavažas)
8. Torakocentezė (pleuros ertmės drenažas)
9. Perikardiocentezė

22. Ar ligoninėje galima 24 val.7 d. per savaitę atlikti šiuos laboratorinius tyrimus?

Eil.
Nr.

Rodiklis Taip Ne

1. Standartiniai kraujo ir šlapimo tyrimai
2. Kraujo biocheminiai tyrimai
3. Kraujo grupės ir kraujo atitikimo nustatymas
4. Kraujo koaguliacijos tyrimai
5. Kraujo dujų ir pH nustatymas
6. Mikrobiologiniai tyrimai

23. Ar ligoninėje yra įdiegta skaitmeninių diagnostinių vaizdų įrašymo, archyvavimo, peržiūros
ir perdavimo sistema?

Eil. Rodiklis Taip Ne
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Nr.
1. Yra įrašymo sistema
2. Yra archyvavimo sistema
3. Yra peržiūros sistema
4. Yra persiuntimo į kitas gydymo įstaigas sistema

24. Kiek laiko pacientai, patyrę traumą (TLK 10 kodai: S, T šifrai), vidutiniškai praleidžia nuo
paciento atvežimo į priimamąjį iki perkėlimo į intensyviosios terapijos skyrių arba operacinę?
Įrašykite laiką minutėmis.

__________ min.

25.Per kiek laiko jūsų įstaigoje susirenka traumos komanda, atvykus pacientui, patyrusiam
traumą (TLK 10 kodai: S, T šifrai)? Įrašykite laiką minutėmis.

__________ min.

26. Ar elektroniniu būdu registruojami traumą (TLK 10 kodai: S, T šifrai) patyrusių pacientų
pagalbos teikimo laikai ir pagalbos kokybiniai indikatoriai? Jei taip, išvardykite, kokie?

Taip

Jei taip, išvardykite registruojamus kokybinius indikatorius:
1._____________________
2._____________________
3._____________________

27.Prašome pateikti informaciją apie darbuotojus:

27.1.Darbuotojų skaičius ir etatai

Pareigybė 2013-12-31 2012-12-31
Etatai Darbuotojai Etatai Darbuotojai

Gydytojai
Slaugytojai
Pagalbinis med. personalas

27.2. Darbuotojų amžius

Pareigybė < 25
metai

26–40 metų 41–50 metai 51–60
metai

>60 metų

Gydytojai
Slaugytojai
Pagalbinis med. personalas

28. Ar priėmimo skyriuje traumas patyrusiems pacientams pagalbą teikiantys gydytojai ir
slaugytojos (skubios pagalbos gydytojai, chirurgai, anesteziologai reanimatologai, ortopedai
traumatologai irkt.) yra dalyvavę specializuotos reanimacinės pagalbos, specializuotos pagalbos
mokymuose (pvz., ATLS, ALS, ACLS, Trauma II, SMP)?

Pareigybė Pažangus
gyvybės

ATLS
gavusių

Šiuolaikinė
specializuota

ALS
arba

Pradinė
pagalba,

Asmenų,
gavusių

Skubioji
medicinos

SMP
gavusių
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palaikymas
traumos
atveju

(ATLS),
dalyvavusių

asmenų
skaičius

pažymėji
mus

asmenų
skaičius

reanimacinė
(ALS arba

ACLS)
dalyvavusių

asmenų
skaičius

ACLS
gavusių

pažymėji
mus

asmenų
skaičius

ištikus
trumai

(Trauma II),
dalyvavusių

asmenų
skaičius

pažymėji
mus,

skaičius
(Trauma

II)

pagalba
(SMP),

dalyvavusių
asmenų
skaičius

pažymėji
mus

asmenų
skaičius

Gydytojai
Slaugytojai
Paramedikai
Pagalbinis
med.
personalas

29. Ar ligoninė 2013 m. organizavo mokymus, kurie pagerintų pagalbos patyrusiems traumas
pacientams kokybę (pvz., konferencijas, kursus, simuliacijas)?

Taip

Jei taip, užpildykite šią lentelę:
Mokymų rūšis Per 2013 m. organizuotų renginių skaičius
Konferencijos
Kursai
Simuliacijos

30. Ar ligoninė bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir (ar) institucijomis, siekdama užtikrinti
reikalavimą, kad būtų pagerinta pagalbos patyrusiems traumas pacientams kokybė (t. y.
reikiamas pacientas reikiamu laiku atsidurtų tinkamoje gydymo įstaigoje)? Jei
bendradarbiaujate, tai nurodykite, su kokiomis tiksliai įstaigomis bendradarbiaujate, esate
partneriai?

El.
Nr.

Įstaigos Jei taip įrašykite tikslų įstaigos
(-ų), su kuria (-iomis)
bendradarbiaujate,

pavadinimą (-us)

Taip Ne

1. GMP

2. Rajoninės ligoninės

3. Atraminės ligoninės

4. Traumos centrai

31. Ar ligoninė vykdo kokius nors mokslinius tyrimus, siekdama pagerinti pagalbos kokybę
traumas patyrusiems pacientams?

Taip

Jei taip, įvardykite kokius:

1. ___________________________________________________________________________
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2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

…..

32. Ar ligoninė vykdo savų rezultatų auditą, siekdama pagerinti pagalbos patyrusiems traumas
pacientams kokybę?

Taip

Jei taip, įvardykite tris svarbiausias problemas, kurias nustatėteaudito metu:

2. ___________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

33. Аr ligoninė turi įdiegtą smegenų mirties diagnozavimo protokolą ir ruošia donorus? Jei taip,
tai kiek donorų yra paruošusi 2013 metais?

Taip

Jei taip įrašykite skaičių, kiek donorų yra paruošusi 2013 metais?_____________
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15.4 4PRIEDAS

Tyrimo anketa, išsiųsta į GMP

TYRIMO KLAUSIMYNAS

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras vykdo 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonės „Viešųjų politikų
reformų skatinimas“ projektą „Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties
priežasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti pagalbos
teikimo sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje medicinos pagalbą
traumų ir kitų išorinių priežasčių atvejais nukentėjusieji gautų kokybišką ir laiku.

UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“ Ekstremalių sveikatai situacijų centro
užsakymu vykdo apklausą, kuri įgalins atlikti pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių
mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje analizę bei parengti bendrą metodiką sveikatos
priežiūros įstaigoms, kaip organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties
priežasčių atvejais.

Prašome atsakyti į pateiktus klausimus ir pateikti išsamią informaciją apie Jūsų įstaigoje teikiamą
pagalbą traumą patyrusiems pacientams.

Dėkojame už bendradarbiavimą. Jeigu turite klausimų dėl anketos ar jos pildymo, prašome
kreiptis į Simoną Palivonienę, tel. +370 69926550, el. paštu info@tsma.lt.

Pastaba: Trauma apima visas ligas ir būkles, kurios TLK-10 klasifikatoriuje koduojamos S, T
ir R 57.

Užpildytą anketą prašome atsiųsti el. paštu info@tsma.lt arba faksu +37037214411 iki 2014 m.
sausio 31 d.

1.GMP stoties (skyriaus) pavadinimas:

2.GMP stoties (skyriaus) adresas:

3.GMP stoties (skyriaus) dalininkai:

4. Informaciją pateikęs asmuo:
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Vardas, pavardė _________________________________________________

Pareigos _______________________________________________________

Telefonas ______________________________________________________

Faksas ________________________________________________________

El. pašto adresas ________________________________________________

5.GMP stoties (skyriaus) veikla, 2013m.:
Eil.
Nr.

Rodiklis Skaičius

1. Aptarnaujama teritorija, km2

2. Aptarnaujamas bendras gyventojų skaičius, vnt.
3. Traumas patyrusių asmenų, kuriems buvo iškviesta GMP, skaičius (TLK 10 kodai: S,

T,R57)
3.1. Iš jų: asmenų, kurie mirė nepristačius jų iki gydymo įstaigos skaičius (TLK 10

kodai:S, T, R57)
3.2. Iš jų: asmenų, kurie buvo pristatyti į gydymo įstaigą ilgiau neiper 1 val. nuo

iškvietimo,skaičius (TLK 10 kodai: S, T, R57)
4. Vidutinė ligonio atvežimo į gydymo įstaigą trukmė nuo iškvietimo, min. (TLK 10

kodai: S, T, R57)
5. Dėl dauginių traumų (politraumos) pervežtų pacientų skaičius (TLK 10 kodai: T01-

07, R57)

6.Ligoninės, į kurias buvo vežti traumas patyrę asmenys (TLK 10 kodai: S, T, R57 šifrai),
2013m.:
Eil.
Nr.

Ligoninė Atvežtų asmenų
skaičius, vnt.

1.
2.
3.
....

7.GMP stoties (skyriaus) brigadų skaičius 2012–2013m. (metų pabaigoje)
Eil.
Nr.

Rodiklis 2012 m.
pabaigoje

, vnt.

2013 m.
pabaigoje,

vnt.
1. Pažangaus gyvybės palaikymo (vnt.)
2. Pradinio Gyvybės palaikymo (vnt.)
3. Iš viso(vnt.)

8. GMP stoties (skyriaus)automobilių parkas:
Eil.Nr. Rodiklis Gamybos metai

iki 2007 m.,vnt. 2007 m. ir naujesni,
vnt.

1. GMP automobilių skaičius
1.1 A tipo automobiliai
1.1.1 Nuvažiavimo rida tarp 300 000 ir 500 000

km
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1.1.2 Nuvažiavimo rida viršija 500 000 km
1.2. B lygio automobiliai:
1.2.1 Nuvažiavimo rida tarp 300 000 ir 500 000

km
1.2.2 Nuvažiavimo rida viršija500 000 km
1.3. C klasės automobiliai
1.3.1. Nuvažiavimo rida viršija tarp 300 000 ir

500 000 km
1.3.2. Nuvažiavimo rida viršija500 000 km

9.Turimos asmeninėsapsaugos priemonės, gelbėjimo ir apsaugos priemonės, ryšio priemonės,
2013 m.
Eil.
Nr.

Rodiklis Turime Neturime

1. Chirurginės ir paprastos kaukės
2. Panoraminės veido kaukės su universaliu (kombinuotu) filtru
3. Specialieji kostiumai su atšvaitais
4. Apsauginės pirštinės ir avalynė
5. Rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonės, vienkartinės nosinės,

rankšluosčiai
6. Prožektoriai, žiebtuvėliai
7. Apsaugos diržo pjovikliai
8. Konteineriai medicininėms atliekoms
9. Polietileno maišų (infekuotiems ir nešvariems drabužiams)
10. Portatyvinės radijo stotys
11. Mobilioji kompiuterizuota darbo vieta

10. Turima įranga, reikalinga reanimacinei pagalbai teikti, 2013 m.
Eil.
Nr.

Rodiklis Turima įranga
2013 m., vnt.

1. Defibriliatorius su monitoriumi
1.1. Iš jų defibriliatorius su EKG užrašymo funkcija
1.2. Iš jų defibriliatorius su išoriniu širdies stimuliatoriumi
1.3. Iš jų defibriliatorius su duomenų perdavimo funkcija
2. Nešiojamasis dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas
3. Nešiojamasis echoskopas

4. Mobilioji įranga terapinei hipotermijai sukelti

11. Kiti klausimai:
Eil.
Nr.

Klausimas Taip Ne Pridėto
dokumento
lapų sk.

1. Ar turite įstaigos vadovo patvirtintus kriterijus, kuriais
vadovaudamasis dispečeris skirsto skambučius pagal
prioritetus (skubus, atidėtas, vėlyvas)? Jei taip, prie
apklausos anketos pridėkite įstaigos vadovo patvirtintą
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dokumentą, kuriuo vadovaujatės.
2 Ar registruojate kitusiškvietimo laikus?
2.1. Kvietimo laikas
2.2. Išvykimo laikas
2.3. Nuvykimo į įvykio vietą laikas
2.4 Išvykimo iš įvykio vietos laikas
2.5. Nuvykimo į gydymo įstaigą laikas
2.6. Grįžimo laikas
3. Ar turite įstaigos vadovo patvirtintus paciento būklės

prioriteto įvykio vietoje vertinimo kriterijus? Jei taip, prie
apklausos anketos pridėkite įstaigos vadovo patvirtintą
dokumentą, kuriuo vadovaujatės.

4. Ar turite įstaigos vadovo patvirtintus kriterijus, į kokią
gydymo įstaigą vežti pacientą? Jei taip, prie apklausos
anketos pridėkite įstaigos vadovo patvirtintą
dokumentą, kuriuo vadovaujatės.

5. Ar turite sudarę sutartis su šiomis gydymo įstaigomis?

12. Kur vežate pacientą su įtariama galvos trauma?
Į artimiausią gydymo įstaigą
Į kitą gydymo įstaigą (nurodykite kurią) ____________________________________________

13. Kur vežate pacientą su įtariamu MI su ST pakilimu?
Į artimiausią gydymo įstaigą
Į kitą gydymo įstaigą (nurodykite kurią) ____________________________________________

14.Kur vežate pacientą su įtariamu insultu?
Į artimiausią gydymo įstaigą
Į kitą gydymo įstaigą (nurodykite kurią) ____________________________________________

15. Ar informuojate ligoninės priėmimo skyrių apie atvežamą traumą patyrusį pacientą?
Niekada

16. GMP stoties (skyriaus) iškvietimų ir reagavimo skaičiai.
16.1.Pasiekiamumas:

Rodiklis 2013 m.

Bendras skambučių skaičius, vnt.

Į 50 proc. skambučių atsiliepta per, sekundės

Į 95 proc. skambučių atsiliepta per, sekundės

Į 99 proc. skambučių atsiliepta per, sekundės

Neaptarnautų skambučių skaičių dalis, proc.

16.2. Reagavimas mieste (per kiek laiko buvo atvykta į įvykio vietą):
Rodiklis 2013 m.

Kiek procentų atvejų gavus skubų iškvietimą atvykstama pas
pacientą per 15 min., proc.
Kiek procentų atvejų, gavus atidedamą iškvietimą, pas pacientą
atvykstama per 30 min., proc.
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* Sąvokos vartojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl
greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados
siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16.3.Reagavimas kaime (per kiek laiko buvo atvykta į įvykio vietą):
Rodiklis 2013 m.

Kiek procentų atvejų, gavus skubų iškvietimą, atvykstama pas
pacientą per 25 min., proc.*
Kiek procentų atvejų, gavus atidedamą iškvietimą, atvykstama
pas pacientą per 40 min., proc. *
* Sąvokos vartojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl
greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados
siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16.4.Reagavimas įvykio vietoje :
Rodiklis 2013 m.

Kiek procentų pacientų, patyrusių traumą (TLK 10 kodai: S,
T,R57), pagalbos teikimas vietoje užtrunka 10 min.

16.4. Kiek laiko truko transportavimas (transportavimo laikas skaičiuojamas nuo
atvykimo į įvykio vietą iki pristatymo į specializuotą centrą):

Rodiklis 2013 m.

Pacientų, kuriems suteikta pagalba be transportavimo į
gydymo įstaigą, dalis, proc.
Dalis pacientų, patyrusių infarktą, pristatyta į specializuotą
centrą per 120 min., proc.
Dalis pacientų, patyrusių infarktą, pristatyta į specializuotą
centrą per 60 min., proc.
Dalis pacientų, patyrusių insultą, pristatyta į specializuotą
centrą per 120 min., proc.
Dalis pacientų, patyrusių insultą, pristatyta į specializuotą
centą per 60min., proc.
Pacientų, kuriems suteikta pagalba telefonu, dalis, proc.

16.5.Rezultatas:
Rodiklis 2013 m.

Pacientų, patyrusių staigią mirtį, nuvežtų į ligoninę su pulsu,
proc.
Pacientų, nenuvežtų į gydymo įstaigą, pakartotinai kreipėsi per
24 val. dalis procentai

20. Vidutinis iškvietimų skaičius, tenkantis vienai budinčiai brigadai per 24 valandas?

Įrašykite ________________

21. Ar turite įstaigos vadovo patvirtintą pacientų būklės įvykio vietoje rūšiavimo protokolą?
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Taip

Jei taip, prie apklausos anketos pridėkite pagrindžiantį dokumentą. Dokumento lapų skaičius
______ .

22.Prašome pateikti informaciją apie darbuotojus:

22.1.Darbuotojų skaičius ir etatai
Pareigybė 2013-12-31 2012-12-31

Etatai Darbuotojai Etatai Darbuotojai
Gydytojai
Slaugytojai
Paramedikai
Vairuotojai (ne
paramedikai)
Pagalbinis med. personalas
Administracija
Iš viso:

22.2. Darbuotojų amžius
Pareigybė < 25 metai 26–40

metų
41–50 metai 51–60 metai >60 metų

Gydytojai
Slaugytojai
Paramedikai
Vairuotojai (ne paramedikai)
Pagalbinis med. personalas
Administracija

23. Ar GMP skyriuje traumas patyrusiems pacientams pagalbą teikiantys gydytojai ir
slaugytojai yra dalyvavę specializuotos reanimacinės pagalbos, specializuotos pagalbos
traumos atveju mokymuose (pvz., ATLS, ALS, ACLS, Trauma II, SMP)? Jei taip,
įvardykite, kiek ir kokiuose kursuose yra dalyvavę:

Taip
Jei taip, užpildykite šią lentelę:

Pareigybė Pažangus
gyvybės

palaikymas
traumos
atveju

(ATLS).
dalyvavusi
ų asmenų
skaičius

Gavusi
ų ATLS
pažymė
jimus

asmenų
skaičius

Šiuolaikinė
specializuota
reanimacinė
(ALS arba

ACLS),
dalyvavusių

asmenų
skaičius

ALS arba
ACLS,

gavusių
pažymėjimus

asmenų
skaičius

Pradinė
pagalba,
ištikus
trumai

(Trauma
II),

dalyvavusi
ų asmenų
skaičius

Trauma
II,

gavusių
pažymė
jimus

asmenų
skaičius

Skubioji
medicinos

(SMP),
dalyvavus

ių
asmenų
skaičius

SMP,
gavusių
pažymė
jimus

asmenų
skaičius

Gydytojai
Slaugytojai
Paramedikai
Pagalbinis med.
personalas

24. Ar GMP skyrius per 2013 m. organizavo mokymus, kurie pagerintų pagalbos patyrusiems
traumas pacientams kokybę (pvz., konferencijas, kursus, simuliacijas)?

Taip
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Jei taip, užpildykite šią lentelę:
Mokymų rūšis Per 2013 m. organizuotų renginių sk.
Konferencijos
Kursai
Simuliacijos

25. Pagrindiniai finansiniai ir ekonominiai rodikliai
PAJAMOS 2013 m. 2012 m. 2011 m.

Pagrindinės veiklos pajamos:
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas
paslaugas, apmokamas iš PSDF
Pajamos už suteiktas mokamas medicinos
paslaugas (fizinių ir juridinių asmenų
pajamos)
Kitos veiklos pajamos

Finansavimo pajamos
Iš valstybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos
Iš kitų finansinių šaltinių

Kitos veiklos pajamos
Apskaičiuotos palūkanos

IŠ VISOPAJAMŲ (1)

PATIRTOS SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuomos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Kitos
IŠ VISOSĄNAUDŲ (2)

REZULTATAS (1–2)
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