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Santrauka
Tyrimo tikslas: įvertinti Vilniaus miesto greitosios 
medicinos pagalbos (GMP) gydytojų ir slaugos spe-
cialistų įgūdžius diagnozuojant ir teikiant pirmąją 
medicinos pagalbą pacientams, sergantiems ūmi-
niais koronariniais sindromais, atsižvelgiant į Euro-
pos Kardiologijos Draugijos gaires.
Medžiaga ir metodai: atliktas retrospektyvinis tyri-
mas Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos 
stotyje. Buvo peržiūrėtos 6195 GMP kvietimo kor-
telės nuo 2010 05 01 iki 2011 12 31. Įtraukimo į 
tyrimą kriterijus – GMP diagnozuotas ūminis mio-
kardo infarktas (ŪMI) arba nestabili krūtinės angi-
na (NKA). Analizuota bendra pacientų informaci-
ja: sergamumas ir vidutinis amžius; GMP nuvyki-
mo pas pacientą laikas. Pacientai suskirstyti į gru-
pes pagal pagalbą teikusio specialisto kvalifikaciją: 
GMP gydytojas ir GMP slaugos specialistas. Buvo 
analizuojami diagnostikos ir gydymo skirtumai tarp 
šių grupių. 
Rezultatai: ŪMI buvo diagnozuotas 980 pacientų: 
42,24% moterų, 57,65% vyrų. NKA – 5215 pacien-
tų: 51,97% moterų, 47,98% vyrų. Vidutinis moterų, 
sirgusių ŪMI, amžius – 73 m. (±10,77), vyrų – 62 
m. (±13,15), NKA sirgusių moterų – 71 m. (±12,19), 
vyrų – 64,4 m. (±13,9). Daugiausia pacientų pateko 
į pagrindines Vilniaus miesto ligonines. Toliau buvo 
analizuota informacija apie tuos pacientus, kurie 
GMP kvietė ne iš gydymo įstaigos (668 – su ŪMI, 
3704 – su NKA). Jie buvo suskirstyti į grupes pa-
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gal pagalbą teikusio GMP specialisto kvalifikaciją. 
25% pacientų su ŪMI ir 15% – su NKA pagalbą 
teikė GMP gydytojas, 75% pacientų, sirgusių ŪMI, 
ir 85% - sirgusių NKA, pagalbą teikė GMP slaugos 
specialistas. 26,04% GMP gydytojų ir 29,86% GMP 
slaugos specialistų nediferencijuoja EKG pakitimų.  
Išvados: ŪMI diagnozė dažniau nustatyta vyrams, 
NKA – moterims. Vyrų sergamumas ūminiais ko-
ronariniais sindromais yra didesnis nei moterų, vy-
rai serga maždaug 10 metų jaunesni. GMP slaugos 
specialistai pas pacientus vyksta žymiai dažniau 
nei GMP gydytojai. Gydytojai dažniau nei slaugos 
specialistai skiria hepariną arba mažos molekulinės 
masės heparinus, beta-adrenoblokatorius ir narkoti-
nius analgetikus. NVNU dažniau skiria GMP slau-
gos specialistai.

Įvadas
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Europos regi-

oninio biuro duomenimis, nors sergamumas išemine širdies 
liga (IŠL) Lietuvoje mažėja, tačiau išlieka vienas didžiau-
sių Europos Sąjungoje (ES). Tokiose Baltijos valstybėse 
kaip Švedija, Suomija sergamumas šia liga yra artimas ES 
vidurkiui, o Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje jis yra ženkliai 
didesnis. Pastarosiose dviejose šalyse jis taip pat mažesnis 
nei Lietuvoje (1pav.) [1].  Mirtingumas nuo kraujotakos 
sistemos ligų Lietuvoje yra dukart didesnis lyginant su ES 
vidurkiu (2 pav.) [2]. Lietuvos higienos instituto Sveika-
tos informacijos centro (HI SIC) duomenimis, pagrindinė 
tiek vyrų, tiek moterų mirties priežastis yra kraujo apy-
takos sistemos ligos (3 pav.) [2]. Vilniaus mieste, kaip ir 
visoje Lietuvoje, asmenų, sergančių širdies ir kraujagyslių 
ligomis (ŠKL), skaičius kiekvienais metais didėja [3]. Visi 
šie statistiniai duomenys akivaizdžiai rodo problemos ak-



92

tualumą. Straipsnyje apibendrinama Vilniaus miesto GMP 
teikiama pagalba ikihospitaliniu laikotarpiu pacientams, 
sergantiems ŪKS.

2011 metais Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu patvirtintas ūmių išeminių (ko-

ronarinių) sindromų, nesant ST segmento 
pakilimo (nestabilios krūtinės anginos ir 
miokardo infarkto), diagnostikos ir gydy-
mo tvarkos aprašas, taip pat 2010 metais – 
ūminio miokardo infarkto su ST segmento 
pakilimu diagnostikos ir gydymo tvarkos 
aprašas [4, 5]. Šie dokumentai parengti re-
miantis 2008 metais patvirtintomis Euro-
pos kardiologijos draugijos (EKD) ūminio 
miokardo infarkto, taip pat 2011 metais – 
nestabilios krūtinės anginos, diagnostikos 
ir gydymo gairėmis, kuriose teigiama, kad 
ikihospitalinė diagnostika, pirmosios medi-
cininės pagalbos suteikimas ir greitas trans-
portavimas į tinkamiausią asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą (ASPĮ) lemia gydymo sė-
kmę. Pagal EKD rekomendacijas GMP turi 
turėti galimybę pasiekti ligonius su krūtinės 
skausmu per 15 min. nuo skambučio pra-
džios [6]. Atvykusi pas pacientą privalo 
per 10 min. nuo pirmojo medicininio kon-
takto įvertinti paciento skundus, užrašyti ir 
įvertinti EKG (o nustačius ŪMI nurodyti, 
ar ŪMI yra su ST segmento pakilimu, ar 
be jo) bei nustatyti preliminarią diagno-
zę. Tuomet, suteikusi pirmąją medicininę 
pagalbą, kuo greičiau transportuoti paci-
entą į tinkamiausią ligoninę (4 pav.) [4]. 

Ikihospitalinėje grandyje ŪMI atveju 
skausmo, dusulio ir nerimo mažinimui re-
komenduojama skirti intraveninius opioi-
dus, deguonį ir sedacinius vaistus. Antia-
gregantai (aspirinas ir klopidogrelis) bei 
antikoaguliantai (nefrakcionuotas hepari-
nas (NFH) arba mažos molekulinės ma-
sės heparinas (MMMH)) turi būti skiriami 
kuo greičiau nustačius ŪMI diagnozę [6]. 
NKA atveju taip pat skiriamas deguonis, 
intraveniniai opioidai, antiagregantai ir 
antikoaguliantai. Be to, dar rekomenduoja-
ma skirti nitratus, jeigu sistolinis arterinis 
kraujo spaudimas (AKS) yra >90 mm Hg, 
nėra įtariamas dešiniojo skilvelio infarktas 

1 pav. Sergamumas IŠL Europoje, visos amžiaus grupės 100 000 gyv.

2 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. Standartizuoti mirtingumo rodi-
kliai 100 000 gyv. pagal Europos standartą 

3 pav. Pagrindinės vyrų ir moterų mirties priežastys 2010 metais ir nepasireiškia didelė tachikardija (>100 k./min.) ar sunki 
bradikardija (<50 k./min.) bei peroralinius beta-blokato-
rius, jeigu nustatoma tachikardija ar hipertenzija be širdies 
nepakankamumo požymių [7]. Tiek ŪMI, tiek NKA atve-
ju nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) neskirtini, 
nes didina mirties, pakartotinio miokardo infarkto, širdies 
raumens plyšimo riziką. Nustačius ŪMI, ikihospitalinė fi-
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Kauno medicinos universiteto (KMU) studento D. Skupei-
kos atliktas tyrimas „Greitosios medicinos pagalbos vei-
klos vertinimas Kauno rajone“, kurio metu buvo vertinama 
valstybinės įstaigos GMP stoties ir privačios GMP stoties 
veikla: skaičiuotas GMP nuvykimo pas ligonį laikas, dia-
gnozių sutapimas, GMP veiklos išlaidos ir kt. [8]  

Mūsų tyrimo tikslas – atlikti  Vilniaus miesto GMP 
gydytojų ir slaugos specialistų įgūdžių, diagnozuojant ir 
teikiant pirmąją pagalbą pacientams, kuriems įtariamas 
ŪKS, analizę.

Metodai
Vilniaus miesto GMP centrinėje būstinėje atliktas re-

trospektyvinis tyrimas. Peržiūrėtos 6195 GMP kvietimo 
kortelės nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gruodžio 
31 d. Į tyrimą įtraukti pacientai, kuriems GMP nusta-
tė ŪMI ir NKA (pagal TLK-10 atitinkamai I21 ir I20.0). 
Taigi tiriamąją populiaciją sudarė 6195 pacientai. Iš jų 
980 nustatytas ŪMI, 5215 – NKA. Nagrinėti demografi-
niai rodikliai, tokie kaip sergamumas pagal lytį, amžių, 
taip pat hospitalizacijų skaičius, GMP iškvietimo vieta 
(gydymo įstaiga Valstybiniai slaugos namai (VSN), gatvė, 
darbovietė ir pan.) bei laikas nuo iškvietimo iki nuvykimo 
pas pacientą. Tais atvejais, kuomet ligoniui GMP kviečia-
ma iš gydymo įstaigos, tuomet atvykę GMP spe-cialistai 
dažniausiai jokios pagalbos nebeteikia, nes ji jau būna 
suteikta toje gydymo įstaigoje (pirminėje ASPĮ). Pacien-
tas tiesiog transportuojamas į gydymo įstaigą, kur bus ga-
limybė suteikti pagalbą ministro įsakymu numatyta tvar-
ka. Todėl atrinkti ir nagrinėti tik tie pacientai, kurie GMP 
kvietė ne iš gydymo įstaigos. Jie buvo suskirstyti į grupes 
pagal pagalbą teikusio GMP specialisto kvalifikaciją: gy-
dytojas (I grupė) ar  GMP slaugos specialistas (II grupė).

Pacientai buvo hospitalizuojami į ASPĮ, į kurias Vil-
niaus miesto GMP turi galimybę vežti pacientą, kuriam nu-
statė ŪKS, diagnozės patikslinimui ir gydymui.

Statistiniai duomenys apdoroti MS Excel 2010 progra-
ma. Lyginant kiekybinius rodiklius naudotas chi kvadrato 
testas. Skirtumas laikytas statistiškai patikimu, kai p<0,05.

Rezultatai
Tyrime dalyvavo 6195 pacientai, kuriems GMP di-

agnozavo ŪKS, t.y. ŪMI (I21 pagal TLK-10) arba NKA 
(I20.0 pagal TLK-10). Iš jų 980 diagnozuotas ŪMI ir 5215 
– NKA. ŪMI dažniau nustatytas vyrams (57,65%), o NKA 
– moterims (51,97%) (5 pav.).

Vidutiniškai moterys, kurioms GMP specialistai nustatė 
ŪKS, buvo dešimčia metų vyresnės nei vyrai (ŪMI – 62 m. 
(VSN) 73 m., NKA – 64,4 (VSN) 71 m.) (6 pav.).

Iš viso buvo hospitalizuoti 5882 (94,95%) pacientai (iš 

5 pav. Pacientų pasiskirstymas pagal lytį

4 pav. Veiksmų seka, įtariant ŪKS (EKG – elektrakardiograma, 
ŪMI su ST↑ - ūminis miokardo infarktas su ST segmento paki-
limu, ŪMI be ST↑ - ūminis miokardo infarktas be ST segmento 
pakilimo, NKA – nestabili krūtinės angina)

brinolizė indikuotina tuomet, kai nėra galimybės pasiekti 
ASPĮ, kurioje atliekama perkutaninė koronarinė interven-
cija (PKI) per mažiau nei 2 valandas nuo pirmojo kontakto 
su mediku, kai tokia galimybė yra – ikihospitalinė fibrino-
lizė netaikoma. Jeigu GMP specialistas diagnozuoja ŪMI, 
pacientas turi būti kuo skubiau transportuojamas į ASPĮ, 
kurioje yra galimybė atlikti PKI [6].  Vilniaus mieste tokia 
galimybė yra tik Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikų Kardiologijos ir angiologijos centre.

Kitose šalyse atliekama nemažai tyrimų analizuojant 
GMP darbą tam, kad būtų galima pagerinti jos teikiamų 
paslaugų kokybę (Annals of Emergency Medicine, Ameri-
can Journal of Emergency Medicine, The European Emer-
gency Data, The CRUSADE initiative etc.). Deja, Lietuvo-
je  tokių tyrimų atlikta nedaug. Vienas iš jų – 2009 metais 
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jų 953 (97,24%) pacientai, kuriems dia-
gnozuotas ŪMI, ir 4928 (94,5%) NKA 
sirgę pacientai), hospitalizacijos atsisakė 
306 (4,93%) pacientai (20 (2,04%) ŪMI 
sirgusių pacientų ir 258 (5,46%) pacientai 
su NKA). Reanimaciją GMP specialistai 
taikė 13-ai pacientų, kuriems diagnozuo-
tas ŪMI, iš kurių 6-iems gaivinimas buvo 
sėkmingas. NKA atveju gaivinimas taiky-
tas 2-iems ligoniams, abiem atvejais jis 
buvo neefektyvus.

Pacientai buvo hospitalizuoti sep-
tyniose Vilniaus miesto ligoninėse: VšĮ 
Vilniaus universiteto ligoninės Santa-

ŪMI, deja, nediferencijavo (10 pav.).
Kadangi ŪKS metu, atsižvelgiant į LR sveikatos apsau-

gos ministro įsakymus ir EKD gaires, rekomenduojamas 
medikamentinis gydymas ŪMI ir NKA atveju skiriasi, to-
dėl straipsnyje šių ligų ikihospitalinis gydymas nagrinėja-
mas atskirai.

Jeigu GMP specialistai nustato diagnozę – ŪMI, tuomet 
deguonies, nitratų, aspirino ir antikoaguliantų skyrimas 
abiejose grupėse (GMP gydytojų ir GMP slaugos specia-
listų) yra panašus, statistiškai reikšmingo skirtumo negauta 
(p>0,05). Skausmui malšinti dažniausiai ir statistiškai pa-
našiai (p>0,05) abi grupės skiria narkotinius analgetikus, 
tačiau NVNU statistiškai patikimai (p<0,001) dažniau ski-
ria GMP slaugos specialistai (15,83% atvejų). Kai GMP 
diagnozė – NKA, tuomet deguonį, nitratus ir aspiriną tiek 
GMP gydytojai, tiek GMP slaugos specialistai skiria pana-
šiai ir statistiškai reikšmingo skirtumo tarp abiejų grupių 
negauta (p>0,05). Hepariną arba MMMH ir β-blokatorius 
statistiškai patikimai dažniau skiria GMP gydytojai nei 
GMP slaugos specialistai (atitinkamai p=0,008 irp=0,023). 
Nuskausminimui narkotinius analgetikus dažniau skiria 
GMP gydytojai (p=0,003), o NVNU statistiškai reikšmin-
gai (p<0,0001) dažniau skiria GMP slaugos specialistai. 
Net 34,7% pacientų, kuriems diagnozuota NKA, skausmas 

Ūminis miokardo 
infarktas (I.21)

Nestabili krūtinės 
angina (I.20)

Moterys
n=414

Vyrai
n=565

Moterys
n=2711

Vyrai
n=2503

Vidutinis amžius (m.) 73 62 71,1 64,4

Standartinis nuokrypis (±) 10,77 13,15 12,19 13,9

Minimalus amžius 30 19 19 19

Maksimalus amžius 97 91 105 97

6 pav. Pacientų pasiskirstymas pagal amžių

ASPĮ VUL SK VUAL VMUL MML RVUL SKCF VRM MC
Pacientų sk. 882 7 56 0 6 2 0

Pacientų sk. (%) 92,55% 0,73% 5,88% 0% 0,63% 0,21% 0%

ASPĮ VUL SK VUAL VMUL MML RVUL SKCF VRM MC
Pacientų sk. 2293 254 1788 392 154 30 17

Pacientų sk. (%) 46,53% 5,15% 36,28% 7,95% 3,13% 0,61% 0,34%

7 pav. Pacientų hospitalizacija, jeigu GMP diagnozė – ŪMI

8 pav. Pacientų hospitalizacija, jeigu GMP diagnozė – NKA.

riškių klinikose (VUL SK), VšĮ Vilniaus universitetinė-
je Antakalnio ligoninėje (VUAL), VšĮ Vilniaus miesto 
universitetinėje ligoninėje (VMUL), VšĮ Respublikinėje 
Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL), VšĮ Mykolo 
Marcinkevičiaus ligoninėje (MML), VšĮ VUL Santariškių 
klinikų Centro filiale (VUL SKCF), Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (VRM 
MC). Beveik visi pacientai, kuriems diagnozuotas ŪMI, 
buvo transportuojami į ASPĮ, kurioje 24 val. per parą 
atliekama PKI – tai VUL SK (92,5%). Tais atvejais, kai 
GMP specialistai pacientams nustatė NKA, tuomet di-
džioji dalis pacientų pateko į VULSK ir VMUL, likę pa-
siskirstė kitose Vilniaus miesto ligoninėse (7 ir 8 pav.).

Toliau buvo nagrinėjami tik ne iš gydymo įstaigos 
GMP kvietę pacientai, t.y. 668 ligoniai ŪMI atveju ir 3704 
– NKA atveju. Jie suskirstyti į grupes, pagal pagalbą teiku-
sio GMP specialisto kvalifikaciją. Pirmąją grupę sudarė tie, 
kuriems pagalbą teikė GMP gydytojas, antrąją grupę – tie, 
kuriems pagalbą teikė GMP slaugos specialistas (9 pav.).

Tiek GMP gydytojai, tiek GMP slaugos specialis-
tai EKG pakitimus diferencijuoja panašiai ir statistiškai 
reikšmingas skirtumas tarp šių grupių negautas (p >0,05). 
Buvo pastebėta, jog net 26,04% GMP dirbančių gydytojų 
ir 29,86% GMP slaugos specialistų EKG pakitimų, esant 
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buvo malšintas medikamentais, kurie pagal EKD gaires 
yra neskirtini gydant ŪKS (11, 12 pav.). Pabrėžtina tai, kad 
Vilniaus miesto GMP neturi galimybės skirti klopidogre-
lį, nors EKD jį rekomenduoja skirti teikiant ikihospitalinę 
pagalbą pacientams, sergantiems ŪKS. Taip pat reikia pa-
minėti, kad Vilniaus miesto GMP ikihospitalinės fibrinoli-
zės neatlieka, nes jie turi galimybę pasiekti ASPĮ, kurioje 
atliekama PKI, per trumpesnį nei 2 val. laiką nuo pirmojo 
kontakto su mediku.
 
       Aptarimas

Tyrimo metu gauti duomenys parodo, kad ASPĮ, į kurią 
pateks ligonis, priklauso nuo GMP nustatytos diagnozės. 
2006 metais buvo paskelbti Michel R. Le May et al. atlikto 
tyrimo rezultatai, kurio metu lygintas mirtingumas pacien-
tų, sergančių ŪMI, priklausomai nuo to, į kurią ligoninę jie 
buvo vežti: pirmąją grupę sudarė tie, kurie buvo vežti į spe-
cializuotą ligoninę su PKI galimybe (prioritetinis patekimo 
kelias), antrąją grupę – pacientai, kurie buvo vežami į ar-
timiausią ligoninę. Išvadose teigiama, kad transportuojant 

ligonius į ASPĮ su PKI galimybe reperfuzi-
nė terapija atliekama greičiau ir efektyviau, 
taip pat sumažėja hospitalinio mirtingumo 
atvejų [9]. EKD gairėse sakoma, kad GMP 
galėtų persiųsti paciento EKG gydytojų 
specialistų įvertinimui, tačiau EKG perda-
vimas turi užtrukti ne daugiau kaip 10 min., 
o telekonsultacija – ne daugiau kaip 5 min. 
[6]. Daniel P. Davis et al. tyrimo metu buvo 
vertinama, kaip EKG interpretuoja para-
medikai ir GMP gydytojai, kuriems buvo 
persiunčiama EKG. Įrodyta, kad gydytojai 
EKG interpretuoja statistiškai patikimai 
tiksliau nei paramedikai, ir padaryta išvada, 
kad EKG persiuntimas gydytojui padeda 
atlikti teisingą sprendimą dėl tolimesnės 
pagalbos pacientui [10].

Tyrimo metu nustatyta, jog GMP slau-
gos specialistai pas ligonius vyksta žymiai 
dažniau nei GMP gydytojai. Tai lemia, jog 
Vilniaus miesto GMP stotyje GMP gydyto-
jų dirba apie 3 kartus mažiau nei slaugos 
specialistų (gydytojų dirba apie 50, slaugos 
specialistų – 140). Taip pat mažesnis gy-
dytojo konsultacijų skaičius ir jų teikimas 
siejamas su didesniu gydytojo teikiamos 
paslaugos įkainiu. Paminėtina, jog Vilniaus 
miesto GMP stotyje dirba 25 paramedikai, 
tačiau, skirtingai nei kai kuriose užsie-
nio valstybėse (pvz., Jungtinėse Amerikos 

Valstijose (JAV), Lietuvoje jie negali teikti medicinos pa-
galbos pacientui. Jie dirba tik kaip pagalbinis personalas, 
palengvinantis gydytojų ir slaugytojų darbą.

Tyrimo duomenys atskleidžia, kad didelių skirtumų 
diagnozuojant (diferencijuojant EKG) ŪKS tarp GMP gy-
dytojų ir slaugos specialistų nėra. Medikamentinį gydymą 
abi grupės taip pat taiko panašiai, išskyrus heparino arba 
MMMH ir β-blokatorių skyrimą, kuris dažnesnis GMP gy-
dytojų grupėje; skausmo malšinimui GMP gydytojai daž-
niau renkasi narkotinius analgetikus, o GMP slaugos spe-
cialistai – EKD gairėse ir LR sveikatos apsaugos ministro 
įsakyme nerekomenduojamus NVNU. Taigi problema yra 
ne kvalifikacijos laipsnis, o greičiausiai žinių trūkumas tiek 
vienoje, tiek kitoje grupėje. Todėl teisingai apmokyti GMP 
specialistai, nepriklausomai nuo jų kvalifikacijos laipsnio, 
galėtų efektyviau diagnozuoti ir suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą pacientams, sergantiems ŪKS. Panašios išvados 
buvo paskelbtos James A. Feldman et al. tyrime, kurio metu 
buvo tikrinama, kaip ŪMI su ST segmento pakilimu iden-
tifikuoja paramedikai ir gydytojai. Statistiškai patikimas 

9 pav. GMP specialistų ŪKS diagnostika

10 pav. EKG pakitimų diferenciacija, kai GMP diagnozė – ŪMI
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skirtumas tarp jų negautas, todėl išvadose teigiama, kad 
gerai apmokyti paramedikai gali atpažinti ŪMI taip pat ge-
rai kaip ir gydytojai [11]. Visgi 2011 metais buvo paskelbti 
tarptautinio projekto (European Emergency Data Project) 
rezultatai, prieštaraujantys šioms išvadoms. Projekte daly-
vavo Vokietijos ir Ispanijos GMP gydytojai bei Jungtinės 
Karalystės ir JAV GMP paramedikai. Buvo įrodyta, kad 
aukštesnė pirmąją pagalbą teikiančio personalo kvalifika-
cija bei patirtis lemia didesnį pacientų išgyvenamumą po 
širdies sustojimo ir pagerina pacientų būklę esant krūtinės 
skausmui ir kvėpavimo nepakankamumui [12]. Kaip jau 
minėta, Vilniaus miesto GMP specialistai susiduria daugiau 
su žinių trūkumo, o ne su kvalifikacijos laipsnio problema. 
Ji galėtų būti sprendžiama remiantis JAV patirtimi, kur nuo 
2001 metų vykdoma darbo kokybės tobulinimo iniciatyva 

11 pav. Medikamentinis gydymas, kai GMP diagnozė – ŪMI

12 pav. Medikamentinis gydymas, kai GMP diagnozė – NKA

(The CRUSADE Initiative), kurioje 
dalyvauja GMP specialistai ir gydy-
tojai kardiologai. Ji paremta gydy-
mo gairių laikymųsi ir grįžtamosios 
informacijos apie veiklą teikimu. 
Renkami ir registruojami pacientų, 
sergančių ŪKS, gydymo duomenys 
ir lyginami su gairių rekomendaci-
jomis. Vyksta nuolatinis gydymo 
kokybės gerinimas, skatinant lai-
kytis gairių rekomendacijų. [13]

Išvados
GMP slaugos specialistai pas 

ligonius vyksta žymiai dažniau 
nei GMP gydytojai, tačiau didelių 
skirtumų diagnozuojant (diferenci-
juojant EKG) ŪKS tarp gydytojų 
ir slaugos specialistų nėra. Taikant 
medikamentinį gydymą, EKD gai-
rių labiau laikosi GMP gydyto-
jai: statistiškai patikimai dažniau 
skiria heparinus arba MMMH, 
β-blokatorius ir narkotinius analge-
tikus, tuo tarpu GMP slaugos spe-
cialistai žymiai dažniau skausmo 
malšinimui skiria NVNU. GMP 
ligonį pasiekia per ilgesnį laiką nei 
nustatytas EKD rekomendacijose 
(Vilniaus mieste GMP pas ligonį 
nuvyksta vidutiniškai per 17 min. 
(±3,8). ŪMI dažniau sirgo vyrai, 
NKA – moterys. Skiriasi pacien-
tų amžius: vyrams ŪKS išsivysto 
maždaug dešimčia metų anksčiau 

nei moterims. Diagnozavus ŪMI hospitalizuojant pacientus 
prioritetas teikiams ASPĮ, kurioje yra galimybė atlikti PKI.

Studijos trūkumai
Mūsų tyrimo rezultatai parodė, jog GMP specialistų 

nustatyta diagnozė lemia ASPĮ, į kurią patenka pacientas, 
pasirinkimą. Norint įsitikinti diagnozės tikslumu, reikėtų 
GMP diagnozę lyginti su gydytojo kardiologo nustatytąja 
skubios pagalbos ir priėmimo skyriuje. Šiame tyrime tai 
nebuvo daroma, todėl išvados daromos remiantis GMP 
duomenimis.
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THE ANALYSIS OF THE SKILLS OF VILNIUS CITY 
EMERGENCY SPECIALISTS IN THE TRIAGE AND DIAG-
NOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROMES

P. Šerpytis, U. Gargalskaitė, V. Pumputienė, T. Rodz, 
N. Karvelytė
 Key words: Acute coronary syndromes, acute myocardial 

infarction, unstable angina pectoris, emergency physician, emer-
gency nurse, preclinical care, prehospital 12-lead ECG, primary 
PCI.

Summary
The aim of this study was to evaluate the skills of emergency 

physicians (EP) and emergency nurses (EN) in Vilnius city on the 
triage and diagnosis of acute coronary syndromes (ACS) accor-
ding to guidelines of the European Society of Cardiology (ESC).

Material and Methods: A retrospective analysis was perfor-
med in Vilnius Central Ambulance Station. 6195 cards of emer-
gency calls with suspected diagnosis of acute myocardial in-
farction (AMI) and unstable angina pectoris (UA) were evaluated. 
Morbidity, hospitalization  were our main and points. The patients 
were divided into two groups according to the qualification of 
emergency specialist they had contacted with. The differences in 
the diagnosis and triage between these two groups were analyzed.

Results: AMI was suspected for 980 patients: 42,24% women, 
57,65% men. UA – for 5215 patients: 51,97% women, 47,98% 
men. The average age of the women with AMI was 73 years 
(±10,77), men – 62 years (±13,15), for UA – women 71 years 
(±12,19), men – 64,4 years (±13,9). Most of the patients were 
hospitalized to the main Vilnius hospitals. Only those emergen-
cy cases who called not from the medical institutions (668 with 
AMI, 3704 with NAP) were included. They were divided  into 
two groups according to the qualification of emergency specialist. 
25% patients with the diagnosis of suspected AMI and 15% with 
the diagnosis of suspected UA received help from EP and 75% 
with suspected AMI, 85% – with UA – from EN.  26,04% of EP 
and 29,86% of EN do not differentiate ECG changes.

Conclusions: The diagnosis of suspected AMI was formulated 
for  men more often  mean while the diagnosis of suspected UA  
for women. The difference of age according to sex with suspec-
ted AMI significantly differed: men were 10 years younger than 
women. Compared to EP, EN went to the patients more often, ho-
wever, prescription of medicaments among EP was more accura-
te: heparin or low-molecular-weight heparins, beta-blockers and 
narcotic analgesics they prescribe more often, more over, the rate 
of NSAIDs prescription is much higher among EN.
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