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Santrauka
Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimų
ligoninėse patirtį ir jų nuomonę dėl griuvimų rizikos
veiksnių bei prevencijos galimybių.
Tyrimas vykdytas 2011 m. gruodžio – 2012 m. vasario mėnesiais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.
Apklausti 107 griuvimų patirtį įvairiose ligoninėse
turintys pacientai (iš 758 įtrauktų į tyrimą). Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Išskirtos
dvi pacientų grupės – su didesne griuvimų patirtimi ir su mažesne. Pacientai tirti pagal lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą. Tirta griuvimų
priežastys, rizikos veiksniai, prevencijos priemonių
taikymo galimybės ir jų veiksmingumas. Išvados.
Dažniausios pacientų griuvimų Lietuvos ligoninėse
priežastys, jų pačių nuomone, yra galvos svaigimas
bei pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Dažniausi
rizikos veiksniai, sąlygojantys griuvimus, pacientų nuomone, yra nervų, judėjimo ir atramos sistemų sutrikimai bei aplinka ir vaistai. Pacientai, turintys didesnę griuvimų ligoninėse patirtį, vėliau dažniau patirdavo griuvimus nei pacientai su mažesne
griuvimų patirtimi. Prevencijos kryptys, labiausiai
padedančios išvengti griuvimų ligoninėse, pacientų nuomone, yra bendravimas ir informavimas, pacientų mokymas, šiuolaikinių slaugos technologijų
taikymas ir aplinkos sutvarkymas.
Įvadas
Griuvimai kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei ir
autonomijai, ypač vyresniame amžiuje. Vyresni kaip 65 m.
amžiaus žmonės patiria griuvimus bent vieną kartą per metus ir yra viena pagrindinių tokių žmonių traumų priežasčių
[1,2]. Apie 10 proc. griuvimų, sąlygojusių vyresnių žmonių
mirtį, įvyksta ligoninėse [3].
Griuvimai Lietuvos ligoninėse ir jų patirtis – mažai naŽurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

grinėta, tačiau svarbi problema. Griuvimai ligoninėse sąlygoja pacientų sveikatos sutrikimus – sužalojimus, galvos
traumas, kaulų lūžius ir net pacientų mirtis.
Pacientų griuvimas ligoninėje – tai nenumatytas paciento atsiradimas nenatūralioje pozicijoje, dažniausiai horizontalioje, dėl individualių paciento charakteristikų ar ligoninės aplinkos veiksnių[4]. Griuvimai ligoninėse yra gana
dažni – 2,9-13 atvejų 1000 lovadienių [5].
Jie sukelia ne tik ekonominę žalą ligoninėms, bet ir moralinę žalą medikams dėl skundų, kaltinimų nepakankama
sveikatos priežiūra, nerūpestingumu.
Pasaulio sveikatos organizacija [6] priežastis (rizikos
veiksnius), įtakojančias griuvimus, suskirstė į keturias pagrindines grupes: biologinės (lytis, rasė, amžius, lėtinės
ligos, pažintiniai sutrikimai), elgsenos (narkotikų, alkoholio, vaistų vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas),
aplinkos (slidžios grindų dangos, laiptai, netinkamas apšvietimas, netinkamos lovos ir kt.), socialinės (netinkamos
gyvenimo sąlygos, nepakankamos pajamos, nepakankamas
išsilavinimas, nedarbas, bendravimo stoka).
Griuvimų ligoninėse priežastys - nepakankama anamnezė, informacijos nebuvimas ar jos nesupratimas, vyresnis amžius, nesaugi aplinka, paciento režimas, komandinio
darbo trūkumai, nepakankamas bendravimas su paciento
artimaisiais [7]. Mokslininkai, tyrėjai griuvimus, jų priežastis, rizikos veiksnius, prevenciją nagrinėja kaip sisteminę kompleksinę problemą, o pacientai griuvimus vertina
daugiau jų pasekmių požiūriu [8,9].
Griuvimai sąlygojami įvairių rizikos veiksnių – vidinių
(paciento individualių charakteristikų ir veiksnių) bei išorinių (aplinkos). Griuvimų riziką yra pakankamai sunku
įvertinti, taigi ir taikyti prevencijos priemones [10].
V. Janušonis [4] griuvimų priežastis skirsto į tris grupes
– individualios (paciento charakteristikos), organizacinės
(režimas, aplinkos organizavimas, mokymas ir kt.) ir išorinių jėgų poveikis (susidūrimai, užkritimai, gamtinės jėgos).
Svarbus rizikos griuvimų ligoninėse veiksnys ir viena
pacientų ligoninėse griuvimo priežasčių yra hipermedikalizacija ir nereikalingų vaistų paskyrimas. Neretai gydytoAdresas susirašinėti: Vinsas Janušonis, el. p. janusonis@kul.lt
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jai, paskirdami vaistus, nepakankamai atsižvelgia į jų šalutinį poveikį, tarp jų griuvimams.
Plačiai naudojama visa eilė įrankių, padedančių tinkamiau paskirti vaistus, atsižvelgiant į jų naudos ir šalutinio
poveikio santykį. Vieni dažnesnių naudojamų tokių įrankių
Beer‘o kriterijai ir medikamentų paskyrimų rekomendacijos [11,12]. Čia įvardinta apie 300 medikamentų, kurie gali
sąlygoti griuvimus.
Pažymėtina, kad polimedikalizacija ir su ja susiję griuvimai labai didina pacientų gydymosi kaštus. Vaistų pacientams turi būti skiriama tik tiek, kiek jų būtina, jie turi
būti nebrangūs, turi būti įvertintas vaistų šalutinis poveikis, įrodymais pagrįsta jų nauda. Pagrindinis dėmesys turi
būti skiriamas pacientui, bet ne ligai, tyrimams ar vaistui.
Kontroliuoti pacientų griuvimus, tarp jų susijusius su
vaistų vartojimu, ir mažinti jų skaičių padeda informacinės
technologijos, kaip kokybės sistemos elementas [13].
Dauguma autorių sutinka, kad taikomos prevencijos
priemonės padeda sumažinti griuvimų skaičių.
Multifaktorinės intervencijos – pacientų mokymas,
fiziniai pratimai, griuvimų rizikos veiksnių įvertinimas,
aplinkos sutvarkymas ir kiti leidžia sumažinti pacientų
griuvimus [14,15]. Mokslinių darbų 2000-2009 m. metaanalizė parodė, kad taikant griuvimų prevencijų programas, griuvimus galima sumažinti 9-12 proc. [16], kitų
autorių [17] duomenimis, pacientų griuvimų prevencijos
programos ligoninėse leidžia juos sumažinti iki 25 proc.
Tai labai svarbu, nes kaip nurodo D. Fischer ir kt. [18], 6,1
proc. griuvimų lydi rimti sužeidimai (žaizdos, kaulų lūžiai,
hematomos ir kt.). E.B. Hitcho ir kt. [19] duomenimis, 42
proc. pacientų griuvimų baigiasi sužeidimais, 8 proc. – rimtais. R. Schwendimann ir kt. [20] tyrimai parodė, kad po
griuvimų susižeidžia 29,7 proc. pacientų, 3,9 proc. – rimtai.
M.J. Krauss ir kt. [21] duomenimis, rimti sužeidimai buvo
3,7 proc. griuvimų pasekmės universitetinėse ligoninėse ir
2,2 proc. ne universitetinėse ligoninėse.
Kita vertus, esant trumpam pacientų gulėjimo laikui
ligoninėse, kelia abejones multifaktorinis ilgalaikis programų efektyvumas – individualizuotos griuvimų prevencijos
priemonės gali būti efektyvesnės [22,23].
Griuvimų prevencijos programos turi būti individualizuotos ir pritaikytos konkrečioms ligoninėms, atsižvelgiant
į poreikį joms, ligoninių būklę ir išteklius, personalą, pacientų kontingentą ir kitus veiksnius [24].
V. Janušonis [4,25] akcentuoja griuvimų sąsajas su
sveikatos būkle. Ligoninėse paciento judėjimas dažniausiai ribojamas vienu ar kitu paskirtu režimu. Toks režimas
numato paciento galimybes judėti tam tikroje teritorijoje
(palatoje, skyriuje) tam tikrą laiką, tam tikrą nuotolį (iki

tualeto), tam tikrą savarankiškumą (gali judėti vienas ar lydimas slaugytojos).
Nagrinėjant griuvimus visada reikia atsakyti į klausimus: kas griuvo, kada griuvo, kur griuvo, kodėl griuvo.
Pažymėtina, kad pusė griuvimų įvyksta keliantis iš lovos,
einant į tualetą ir grįžtant iš tualeto [26].
Tik atsakius į šiuos klausimus, galima sukurti efektyvios multifaktorinės intervencijos programas ir slaugos
standartus.
Ruošiant griuvimų prevencijos ligoninėse programas ir
standartus, labai svarbu įvertinti pacientų požiūrį į nepageidaujamus įvykius apskritai [4,27] ir į griuvimus konkrečiai
[28], kadangi pagrindinė netiesioginė pacientų griuvimų
priežastis yra jo individualios charakteristikos [25].
Žinoma, kartu reikia įvertinti ir pacientų nuomones,
subjektyvumą, emocinį nuokrypį. Pacientų įsitikinimai,
emocijos, jų asmenybinės charakteristikos formuoja jų
požiūrį į nepageidautinus įvykius (griuvimus) ir jų vertinimą [29].
Griuvimų prevencijai taip pat svarbūs medikų, ypač
slaugytojų, komandiniai bei individualūs veiksmai.
Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimų ligoninėse patirtį ir jų nuomonę dėl griuvimų rizikos veiksnių bei prevencijos galimybių.
Panašių tyrimų Lietuvoje nedaug, todėl šis tyrimas turi
didelę praktinę reikšmę griuvimų ligoninėse prevencijai.
Tyrimų apimtis ir metodai
Tyrimas suplanuotas 2011 m. 2011 m. gruodžio mėn. –
2012 m. vasario mėn. jis buvo vykdomas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Tai, kad jis buvo vykdomas vienoje ligoninėje didelės reikšmės neturi, nes pacientai vertino savo
patirtį įvairiose šalies ligoninėse, kur jie anksčiau gydėsi.
Tyrimo populiacija – įvairiuose didesnės griuvimų rizikos skyriuose besigydantys pacientai.
Tyrimo objektas – pacientų griuvimo patirtis įvairiose
šalies ligoninėse.
Tyrimo metodai – anoniminė anketinė apklausa interviu
metodu, mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų
grupavimas, lyginamoji analizė.
Tyrimui atlikti buvo naudota V. Janušonio mokslinių
publikacijų pagrindu J. Vaitiekienės sudaryta anketa.
Klausimynas sudarytas iš penkių pagrindinių dalių
(griuvimų ligoninėse priežastys, rizikos veiksniai, lėmę
griuvimus, pagrindinės naudojamos prevencijos kryptys,
prevencinės kryptys, galinčios padėti išvengti griuvimų,
demografiniai duomenys).
Klausimyną sudarė 38 uždari ir 4 atviri klausimai, jo
vidinis patikimumas buvo įvertinamas pagal kiekvieną dalį
apskaičiuojant Kronbach alfa koeficientą. Šis koeficientas
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kiekvienai daliai buvo didesnis nei 0,7 – tai yra klausimynas pakankamai patikimas.
Į tyrimą buvo įtraukta 758 pacientai, turėję griuvimų
ligoninėse patirtį.
1 lentelė. Bendroji tiriamųjų charakteristika
Požymis
Lytis:
vyrai
moterys
Amžius:
20-44 m. (jauni)
45-59 m. (vidutinio
amžiaus)
60-74 m. (pagyvenę)
75-89 m. (seni)
90 + > m. (ilgaamžiai)
Išsilavinimas :
aukštasis
vidurinis
žemiau nei vidurinis
Gyvenamoji vieta:
miestas
kaimas

Pacientai (n=107)
32
73
18
26
45
17
1

Tačiau pagal atmetimo kriterijus (sutinkantys dalyvauti
tyrime, intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrių pacientai, turintys sąmonės, atminties ir kalbos sutrikimų, gimdyvės, nepilnamečiai pacientai) atrinkus pacientus, jų liko
107, kurie ir buvo apklausti interviu metodu.
Tiriamųjų bendroji charakteristika pateikta 1 lentelėje.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant „SP SS
17.0.1 for Windows“ programą.
Statistinis duomenų reikšmingumas tikrintas naudojant
Stjudent, Man-Vitni bei Vilkokson kriterijus. Naudotas
Spearman koeficientas bei Pearson χ2 kriterijus.
Duomenų skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu,
kai p<0,05 (statistinio pasikliautinumo lygmuo 95 proc.).
Straipsnis paruoštas J. Vaitiekienės magistro diplominio darbo (vadovas – prof. V. Janušonis) tyrimų pagrindu.
Rezultatai ir jų aptarimas
Visi tirti pacientai ligoninėse buvo patyrę griuvimą.
Griuvimų patirčiai amžius, lytis, išsilavinimas ir gyvenamoji vieta esminės įtakos neturėjo (statistiškai reikšmingų
skirtumų nenustatyta) išskyrus eisenos sutrikimus.
Pagrindinėmis pacientų nurodytomis griuvimų priežastimis buvo galvos svaigimas bei pusiausvyros ir eise-

34
49
24
76
31

2 lentelė. Rizikos veiksnių, lėmusių pacientų griuvimus ligoninėse, dažnis
Rizikos veiksnys
Vaistai
Netinkama apranga
Netinkamos
slaugos priemonės
Aplinkos rizika
Nervų sistema
Metabolinės
priežastys
Bloga mityba
Virškinimo sistema
Širdies ir
kraujagyslių
sistema
Šlapimo išskyrimo
organų sistema
Kvėpavimo sistema
Susilpnėjusi klausa
Susilpnėjusi rega
Psichologinės
priežastys
Buvę griuvimai
Sutrikusi judėjimo
ir atramos sistema

Labai dažnai
n
proc.
4
3,8
7
6,6
5
4,6

n
17
6
8

Dažnai
proc.
15,9
5,6
7,5

n
21
18
16

Kartais
proc.
19,6
16,8
15,0

n
21
17
21

12
11
2

11,2
10,4
1,9

12
21
6

11,2
19,6
5,6

25
21
20

23,4
19,6
18,7

1
3

0,9
2,8

5
3
7

4,7
2,8
6,4

17
16
20

5

4,7

9

8,4

2
2

1,8
1,9

1
4
9
11

5
11

4,7
10,2

15
17

Retai

proc.
19,6
15,9
19,6

n
44
59
57

Niekada
proc.
41,1
55,1
53,3

19
10
18

17,8
9,3
16,8

43
45
61

36,4
41,1
57,0

15,9
15,0
18,7

28
21
21

26,2
19,6
19,6

56
67
56

52,3
62,6
52,5

15

14,0

24

22,4

54

50,5

0,9
3,7
8,4
10,3

12
20
16
21

11,2
18,7
15
19,6

19
12
25
37

17,8
11,2
23,4
34,6

75
71
55
36

70,1
66,4
51,4
33,6

140
15,9

32
18

29,9
16,8

18
19

16,8
17,8

37
42

34,6
39,3
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nos sutrikimai. Analizuojant pacientų amžiaus įtaką griuvimams, nustatyta, kad reikšmingas teigiamas ryšys yra
tarp amžiaus ir eisenos sutrikimų. Vyresniems pacientams
griuvimai dėl eisenos sutrikimų pasitaikydavo dažniau
(analizuotos tokios griuvimų priežastys – pusiausvyros sutrikimai, išsekimas, silpnumas, galvos svaigimas, eisenos
sutrikimai, individualios paciento charakteristikos, susidūrimai, traumos).
Analizuojant pacientų griuvimų ligoninėse rizikos
veiksnius, dauguma pacientų nurodė nervų sistemos bei
judėjimo ir atramos sistemos sutrikimus, mažiau – kitų sistemų sutrikimus (2 lentelė).
Tai atitinka mokslinės literatūros duomenis – pacientų
judėjimo ir atramos sistemos sutrikimai, pažintinių funkcijų sutrikimai, psichoneurologinė būklė, buvę griuvimai
praeityje, vaistai yra svarbūs rizikos veiksniai [20, 30, 31].
Ypač svarbu įvertinti pasikartojančius pacientų griuvimų rizikos veiksnius, surinkti anamnezę ir įvertinti pacientų griuvimų istoriją.
Nustatyti statistiškai reikšmingi teigiami ryšiai tarp vyresnio amžiaus ir buvusių griuvimų, susilpnėjusios regos ir
klausos, sutrikusios judėjimo ir atramos sistemos ir buvusių griuvimų.
Nors amžius kaip kompleksinis griuvimų rizikos elementas turi reikšmės griuvimų dažniui [32], tačiau vien tik
amžius nėra reikšmingas rizikos veiksnys, jis labai individualus [4, 26].

Vieni seni žmonės (75-88 m.) gali žaisti futbolą, golfą,
plaukioti, sportuoti, kiti tokio amžiaus kartu veikiami kitų
griuvimų rizikos veiksnių – gali būti linkę griuvimams.
Psichologinės priežastys buvo dažnesnis rizikos veiksnys vyrams, nei moterims. Kitų reikšmingų skirtumų tarp
pacientų lyties ir rizikos veiksnių nenustatyta.
Taip pat nenustatyta reikšmingų skirtumų tarp griuvimų
ir išsilavinimo bei gyvenamosios vietos.
Koreliacinė analizė tarp griuvimo patyrimo ir nagrinėjamų rizikos veiksnių parodė, kad tarp suminio griuvimų
rodiklio ir visų veiksnių yra statistiškai reikšmingi teigiami
ryšiai (R 0,26-0,64).
Didžiausią įtaką pacientų griuvimams turėjo nervų sistema (R=0,64) ir susilpnėjusi rega (R=0,55), mažiausią –
psichologinės priežastys (R=0,26) ir kvėpavimo sistema
(R=0,35).
Pagrindinės multifaktorinės griuvimų prevencijos ligoninėse kryptys yra pacientų informavimas ir mokymas,
slaugos personalo mokymas, institucinės aplinkos sutvarkymas, pacientų artimųjų informavimas ir mokymas, individualių slaugos priemonių sukomplektavimas, medicininė
priežiūra, nuolatinis griuvimų rizikos vertinimas [4, 25].
Tyrimo rezultatai parodė, kad dažniausiai buvo taikomas informavimas, individualios slaugos priemonės bei
pacientų mokymas, rečiau – artimųjų informavimas ir mokymas. Tačiau, pacientų nuomone, visos griuvimo prevencijos priemonės padėtų išvengti griuvimų ligoninėse.

3 lentelė. Pacientų rizikos veiksnių vertinimų priklausomumas nuo griuvimų patirties
Rizikos veiksnys
Buvę griuvimai
Psichologinės priežastys
Sutrikusi judėjimo ir atramos sistema
Susilpnėjusi rega
Susilpnėjusi klausa
Kvėpavimo sistemos sutrikimai
Šlapimo išskyrimo sistemos sutrikimai
Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai
Virškinimo sistemos sutrikimai
Nervų sistemos sutrikimai
Bloga mityba
Metabolinės priežastys
Aplinka
Netinkamos slaugos priemonės
Netinkama apranga
Vaistai

Griuvimo patyrimo grupės
Mažesnė patirtis (n=54)
Didesnė patirtis (n=53)
M ± SN
M ± SN
1,8 ± 1,3
2,9 ± 1,3
1,8 ± 1
2,4 ± 1,0
1,9 ± 1,3
2,9 ± 1,3
1,4 ± 0,7
2,3 ± 1,2
1,3 ± 0,7
2,0 ± 1,1
1,2 ± 0,6
1,6 ± 0,8
1,6 ± 1,0
2,3 ± 1,3
1,5 ± 0,9
2,3 ± 1,2
1,3 ± 0,7
1,9 ± 0,9
1,7 ± 1,0
3,3 ± 1,3
1,3 ± 0,6
2,2 ± 1,0
1,4 ± 0,9
2,1 ± 1,1
2,0 ± 1,3
2,9 ± 1,3
1,5 ± 0,8
2,4 ± 1,4
1,4 ± 0,8
2,5 ± 1,4
1,8 ± 1,3
2,6 ± 1,1

M – vidurkis; SN – standartinis nuokrypis; p – reikšmingumo lygmuo

p
< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
0,003
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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Pacientų amžius, lytis ir išsilavinimas reikšmingos įtakos griuvimų prevencijos priemonių taikymo vertinimui
neturėjo.
Mokymas, kaip prevencijos priemonė, reikšmingesnis
buvo kaimo vietovių gyventojams.
Prevencijos priemonių veiksmingumo įvertinime nustatyta, kad mokymą naudingesnį laikė vyresnio amžiaus
pacientai.
Griuvimo prevencijos priemonių veiksmingumo vertinimas nepriklausė nuo pacientų griuvimo ligoninėse patyrimo.
Analizuojant pacientų griuvimų rizikos veiksnius ir
taikytų jiems griuvimų ligoninėse prevencijos priemonių
tarpusavio ryšį esminių išskirtinių rezultatų, turinčių įtaką
griuvimų dažniui, nenustatyta.
Nustatyti reikšmingi teigiami ryšiai tarp griuvimo dėl
galvos svaigimo ir tokių griuvimo prevencijos priemonių
kaip mokymas (R=0,26), informavimas (R=0,25), artimųjų
mokymas (R=0,21). Pacientai, dažniau patyrę griuvimus
dėl galvos svaigimo, ir jų artimieji buvo dažniau mokomi
ir informuojami.
Analizuojant pacientų su didesne griuvimo patirtimi
(n=53) ir mažesne griuvimo patirtimi (n=54) grupes, nustatyta, kad pagal visas nagrinėjamas griuvimų priežastis
turintys didesnę griuvimų patirtį pacientai dažniau patirdavo griuvimus vėliau.
Didžiausi skirtumai tarp pacientų grupių nustatyti, kur
rizikos priežastys - pusiausvyros sutrikimai, galvos svaigimas, eisenos sutrikimas ir individualios paciento charakteristikos.
Pacientų su didesne griuvimų patirtimi grupėje dažniausias rizikos veiksnys buvo nervų sistemos sutrikimai,
sutrikusi judėjimo ir atramos sistema bei vaistai, su mažesne griuvimų patirtimi grupėje – aplinkos rizika (3 lentelė).
Viena iš vaistų grupių, įtakojančių griuvimus, yra raminamieji ir migdomieji vaistai. Tokių vaistų pacientams
sumažinimas, ypač prieš naktį, gali labai sumažinti griuvimus ligoninėse [12].
Visi rizikos veiksniai dažniau veikia pacientus, turinčius didesnę griuvimų patirtį.
Analizuojant griuvimo prevencijos priežasčių taikymą
nustatyta, kad daugiau prevencijos priemonių buvo taikoma
pacientams su didesne griuvimų patirtimi. Tai teisinga, nes
būtent pacientai su didesne nepageidautinų įvykių (griuvimų) patirtimi yra labiausiai pažeidžiami [30, 33, 34].
Prevencijos priemonių veiksmingumo vertinimų priklausomumas nuo pacientų griuvimo patirties statistiškai
reikšmingai nesiskyrė. Efektyviausią griuvimų prevencijos
priemonę pacientai laikė mokymą teisingai naudotis pagalbinėmis priemonėmis. Tačiau jie teigiamai vertino fizinį

aktyvumą, informavimą apie galimybes keisti poziciją bei
judėti, artimųjų mokymą bei instruktavimą, aplinkos sutvarkymą, bendravimą ir patarimus, šiuolaikinių slaugos
technologijų taikymą.
Čia pacientų nuomonė iš esmės atitinka mokslinę griuvimų prevencijos koncepciją, kur svarbiausiomis intervencijomis (ar jų kombinacijomis) laikoma multifaktorinė analizė ir vadyba, paciento ligų gydymas, pacientų mokymas,
elgsenos korekcija, fiziniai pratimai [4, 15, 35, 36].
Išvados
Dažniausios pacientų griuvimų Lietuvos ligoninėse
priežastys, jų pačių nuomone, yra galvos svaigimas bei pusiausvyros ir eisenos sutrikimai.
Dažniausi rizikos veiksniai, sąlygojantys griuvimus,
pacientų nuomone, yra nervų, judėjimo ir atramos sistemų
sutrikimai bei aplinka ir vaistai.
Pacientai, turintys didesnę griuvimų ligoninėse patirtį,
vėliau dažniau patirdavo griuvimus nei pacientai su mažesne griuvimų patirtimi.
Prevencijos kryptys, labiausiai padedančios išvengti
griuvimų ligoninėse, pacientų nuomone, yra bendravimas
ir informavimas, pacientų mokymas, šiuolaikinių slaugos
technologijų taikymas ir aplinkos sutvarkymas.
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ADVERSE EVENTS IN HEALTH CARE: PATIENTS’
EXPERIENCE OF FALLS
V. Janušonis, J. Vaitiekienė

Key words: patients’ falls in hospitals, risk factors of
falls, prevention of patients’ falls in hospitals.
Summary
The aim of the study – to analyze and estimate patients’
experience of falls and its attitude on risk factors and prevention of falls in hospitals.
Material and methods. From December 2011 to February 2012, the survey was performed in Klaipeda university
hospital. The study included 107 patients with falls experience in difference hospitals of Lithuania (the selection was
made from 758 registered patients). Information was collected with special questionnaire. Statistical data analysis
was done using programme SP SS 17.0.1
Results. Patients were divided into two groups – with
major experience and with less experience of falls.
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The sources, risk factors, prevention of patients falls in
hospital was analyzed. Risk factors was act frequently on
the patients’ group with major experience of falls. The assessment of falls prevention in hospitals between groups
was without disparity.
Conclusion. The more often sources of inpatients falls
in hospitals of Lithuania in its opinion are dizziness and
disorder of balance and walk.
The mostly risk factors of inpatients falls in its opinion
are nervous and base - movement systems disorders, environment and medicines.

The inpatients with major experience of falls had falls
more frequently than patients with less experience.
The most useful aspects of prevention of in patients’
falls in patients opinion are communication, training, modern nursing technologies and suitable environment.
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