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Intensyvi terapija, būklės kurios nekelia abejonių:

• Buvęs sveikas jaunas vyras, patyręs traumą (pvz. pilvo)

• Vaikas

• Nėščia moteris

• Jauna mama

• ....



Intensyvi terapija, būklės kai atsiranda abejonių:

• 98 moteris, serganti gilia demencija, nevaikštanti, slaugyta namuose

• 78 metų vyras, kuris 5 metus jautęs bendrą būklės blogėjimą, 
pastarieji metai ypač sunkūs – nepaeina ir sunku apsitarnauti dėl 
bendros būklės, dabar jau du mėnesius gydomas dėl skandžio naviko, 
tačiau per pastarąsias dienas ženkliai blogėja bendra būklė, vystosi 
dauginis organų nepakankamumas (DODS). Pacientas blaivaus proto ir 
prašo nejungti prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato ir neatlikti 
hemodializės.

• ....



Intensyvi terapija, būklės kai NĖRA abejonių:

• Postanoksinis (deguonies bado sukeltas) smegenų pakenkimas – koma

• 56 metų amžiaus onkologine liga sergantis pacientas, kuris 
ventiliuojamas dirbtinės ventiliacijos aparatu, dializuojamas, kasdien 
dėl refrakretinio gydymui pilvaplėvės naviko „nutraukiami“ 3-4 litrai 
skysčio.

• 88 metų amžiaus lėtine obstrukcine liga serganti pacientė, nuolat 
ventiliuojama dirbtinės ventiliacijos aparatu, suformuota 
tracheostoma, šiuo metu per mėnesį jau trečią kartą gydoma dėl 
sepsio (kraujo užkrėtimo), visas pastarasis mėnuo reanimacijoje)

• ... 
Abejonių nėra, tačiau...



Teisės aktai (paliatyvi slauga)



Paliatyvioji pagalba

• Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma 
progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo 
artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines 
ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir 
dvasines problemas.
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Paliatyvioji slauga

• Paliatyvioji slauga yra neatsiejama slaugos ir palaikomojo gydymo 
dalis. Pasaulinė sveikatos organizacija paliatyviąją pagalbą apibrėžia 
kaip pagalbą ligoniui, sergančiam įprastomis gydymo priemonėmis 
neįveikiama liga. Paliatyvioji pagalba – tai skausmo ir kitų simptomų 
kontrolė, kančių mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas ligoniams, 
sergantiems aktyvia, progresuojančia, įsisenėjusia liga, kai pasveikti 
nesitikima. Taip pat į šią pagalbą įeina psichologinių, socialinių ir 
dvasinių problemų sprendimas. Šios pagalbos tikslas – siekti kuo 
geresnės ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, stengtis sumažinti 
ligonio socialinę izoliaciją, susijusią su ligos progresavimu, nerimą ir 
baimę, leisti žmogui numirti oriai, o jo artimiesiems tuo metu suteikti 
reikiamą pagalbą.



Palaikomasis gydymas

• Palaikomasis gydymas – stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai 
aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas. Ši pagalba 
teikiama ligoniams, kurie negali namuose patys apsitarnauti ir neturi 
artimųjų, galinčių padėti, sergantiems sunkiu širdies, kvėpavimo 
nepakankamumu. Šiems ligoniams reikalingas gydymas diuretikais, širdį 
veikiančiais glikozidais, kitais medikamentais, kuriuos skiriant turi būti 
nuolat stebima ligonio būklė. Į palaikomojo gydymo sąvoką įeina ligonių 
gydymas po ūmių smegenų kraujotakos sutrikimų, kai po gydymo specia-
lizuotame skyriuje ligonio būklė išlieka sunki ir negalima jo reabilituoti; 
šiems ligoniams šalia medikamentinio gydymo ir slaugos yra skiriamos 
minimalios reabilitacijos procedūros. Gydomi ligoniai, patyrę traumas, po 
radikalaus gydymo, kai reikalingas dirbtinis maitinimas, tracheostomos, 
cistostomos priežiūra; kai ligoniams yra sutrikusios pažintinės funkcijos.



Teisės aktai (intenstyvi terapija)



Intensyvi terapija ir ligoniai, kurie neturėtų būti

• 25. Paciento gydymas intensyviosios terapijos padalinyje netikslingas 
esant:
• 25.1. lėtiniam ar ūmiam negrįžtamam centrinės ir (ar) periferinės nervų sistemos 

pažeidimui, lėtiniam ar ūmiam negrįžtamam širdies, plaučių, kepenų, inkstų ar jų 
derinių nepakankamumui, nesant šių organų ar jų kompleksų transplantacijos ar 
ambulatorinės pakaitinės terapijos galimybių;

• 25.2. terminalinei ligos fazei, kai yra išeikvotos patogenetinės gydymo priemonės ir 
nėra pasveikimo galimybės; 

• 25.3. dideliam senatviniam silpnumui (išsekimui), kuris vertinamas pagal klinikinio 
trapumo skalę > 6 balais; 

• 25.4. kai nėra mediciniškai pagrįstos tikimybės iš esmės pagerinti arba visiškai atkurti 
paciento gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų, ir pacientas yra užpildęs Suaugusio 
žmogaus gaivinimo standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų 
patvirtinimo“ 11 arba 12 priede nurodytą formą (atsižvelgiant į paciento sveikatos 
būklę ir klinikinę situaciją).



Perdegimai...



Gydytojo ir slaugytojos svajonė – ir tai realu!



Dėkoju už dėmesį!


