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Rekomendacija iš: https://www.angels-initiative.com/angels-academy

https://www.angels-initiative.com/angels-academy


ATSAKOMYBĖS

• Intensyvi slauga ir gyvybinių parametrų stebėsena;

• Gyvybei pavojingų būklių atpažinimas ir jų korekcija;

• Galimų komplikacijų sekimas, prevencija ir greita reakcija;

• Nuolatinis bendravimas ir informcijos teikimas: 
• Medikų komandos (specialistas-specialistas)
• Medikų – paciento (slaugytojas-pacientas)
• Medikų – paciento šeimos narių
• Paciento – jo šeimos narių



ATSAKOMYBĖS

Pacientui, po atliktos intraveninės trombolizės, privalo būti užtikrinta 
nuolatinė gyvybinių parametrų stebėsena

intensyvaus gydymo lovose!



IŠŠŪKIAI

Specializuota pacientų slauga

Ar sistema ir sąlygos tam yra? 



ATSAKOMYBĖS

Intensyvaus gydymo lovose užtikrinti:
• Intensyvi slauga ir gydymas nepertraukiamai visomis dienomis, visą 

parą;
• Aprūpinimas reikalinga, paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo, įranga;
• Dirbantis personalas - aukštos kvalifikacijos;
• Tarpdisciplininis bendradarbiavimas;
• Būtinų tyrimų atlikimas visą parą.



Garantuodami pacientams aukščiausią kokybę,

atsigręžkime į slaugytojas!



DARBO KRŪVIS

Darbo dienos metu 1 slaugytojui rekomenduojamas pacientų skaičius 
saugusiųjų neurologijos skyriuje (dirbant be slaugytojo padėjėjo)

6 pacientai

Nustatant slaugytojų darbo krūvį mažesnio pacientų slaugos 
intensyvumo laiku, pvz., naktimis, poilsio ir švenčių dienomis, pacientų 
skaičius 1 slaugytojui gali būti didesnis nei rekomenduojamas, bet 

ne daugiau kaip 3 kartus

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424374?jfwid=-gs204gr7e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424374?jfwid=-gs204gr7e


IŠŠŪKIAI

PACIENTŲ ATVEJŲ SKAIČIUS

Picture from: https://www.colourbox.com/vector/patient-with-intravenous-dropper-sketch-icon-vector-19500313

https://www.colourbox.com/vector/patient-with-intravenous-dropper-sketch-icon-vector-19500313


DARBO KRŪVIS

Stiprus tiesinis ryšys tarp pacientų savarankiškumo lygmens ir
slaugytojų darbo laiko sąnaudų

T.y.tiesioginės priežiūros kontakto skaičius ir kontaktui skirto laiko
veiksmų skaičius ir veiksmų trukmės. 



PACIENTŲ ATVEJŲ SUDĖTINGUMAS



PACIENTŲ ATVEJŲ SUDĖTINGUMAS
• Paciento sveikatos būklės vertinimas pagal savarankiškumo lygį:
S1 – pacientas savarankiškas ir gali apsitarnauti atlikdamas visas gyvybines veiklas;

S2 – pacientas iš dalies savarankiškas, gali apsitarnauti atlikdamas daugelį gyvybinių 
veiklų tik kitam asmeniui padedant;

S3 – pacientas priklausomas, negali apsitarnauti atlikdamas tam tikras gyvybines 
veiklas, reikalingas dažnas jo stebėjimas;

S4 – pacientas visiškai priklausomas, negali apsitarnauti atlikdamas tam tikras 
gyvybines veiklas, jį reikia nuolat stebėti.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424374?jfwid=-14oiz1uvc5

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424374?jfwid=-14oiz1uvc5


ATSAKOMYBĖS

INTENSYVAUS GYDYMO LOVOS

KAS TAI?



INTENSYVAUS STEBĖJIMO LOVOS

Pacientų stebėjimas po ūmaus galvos smegenų insulto



INTENSYVAUS STEBĖJIMO PALATOS

Tai tarpinė grandis tarp terapinio profilio skyriaus ir intensyvios 
terapijos skyriaus.

Leidinys „Sveikatos ekonomika ir vadyba“ https://pdfs.semanticscholar.org/22fb/63f8977454ca350f636994823db2928184e5.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/22fb/63f8977454ca350f636994823db2928184e5.pdf


INTENSYVAUS STEBĖJIMO PALATOS

• Intensyvios priežiūros sąvoka pradėta vystyti 1991 m. Didžiojoje
Britanijoje. 

• Didžiosios Britanijos ir Airijos anesteziologų asociacija iškėlė
progresyviosios priežiūros idėją, pagal kurią pacientai suskirstomi į 
grupes pagal reikalingą priežiūros lygį ir susirgimo sunkumą. 



INTENSYVAUS STEBĖJIMO PALATOS

Kodėl reikalinga intensyviosios priežiūros paslauga?



INTENSYVAUS STEBĖJIMO PALATOS

Pagal lietuvišką apibrėžimą, intensyviosios priežiūros paslauga
apibūdinama kaip specialiai įkurtuose ir aprūpintuose reikiama įranga
intensyviosios priežiūros poskyriuose teikiamas siauresnio spektro nei
intensyviosios terapijos skyriuose stebėjimas, gydymas ir slauga, kurie
negalėtų būti suteikti ir užtikrinti stacionaro skyrių palatose

Leidinys „Sveikatos ekonomika ir vadyba“ https://pdfs.semanticscholar.org/22fb/63f8977454ca350f636994823db2928184e5.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/22fb/63f8977454ca350f636994823db2928184e5.pdf


INTENSYVAUS STEBĖJIMO LOVOS

Terapinio skyriaus palatoje?

Intensyvios terapijos palatoje?



INTENSYVAUS STEBĖJIMO PALATŲ PERSONALAS
• Darbo norma?
• Pareigos?
• Teisės?
• Atsakomybės?
• Kompetencija?
• Atitinkamas atlygis?

Paveikslas iš: https://www.pinterest.com/tersic/nursing/?autologin=true

https://www.pinterest.com/tersic/nursing/?autologin=true


KĄ MES GALIME PADARYTI?



PACIENTŲ LŪKESČIŲ PATENKINIMAS – BENDRAS TIKSLAS

KOKYBĖ DARBUOTOJŲ 
PASITENKINIMAS

PACIENTŲ 
LŪKESČIAI



DIALOGAS – KOMPETENCIJA - DRĄSA



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

PICTURE FROM:https://flowersinthebrain.blog/

https://flowersinthebrain.blog/


GAL TURITE KLAUSIMŲ?

PICTURE FROM:https://bodymindspiritguide.com/2016/07/03/heal-brain-heal-body/

https://bodymindspiritguide.com/2016/07/03/heal-brain-heal-body/
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