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Santrauka
Poanestezinė priežiūra ir intensyvioji terapija – ru-
tininės paslaugos, teikiamos pasaulio bei Lietuvos 
ligoninėse, tačiau susidūrus su problema, kai dažnai 
intensyviosios terapijos skyriai yra perpildomi paci-
entų, kurie nereikalauja intensyviosios terapijos, o 
ligoniai po didžiųjų operacijų dažnai būna per sun-
kios būklės, kad galėtų būti gydomi skyriaus pala-
tose, prieita prie tarpinio skyriaus koncepcijos. In-
tensyviosios priežiūros skyrius- tarsi buferinė zona 
tarp intensyviosios terapijos ir skyriaus palatos, lei-
džiančios teikti adekvačias sveikatos priežiūros pas-
laugas, kurių reikalauja paciento būklė. Šio straips-
nio tikslas yra palyginti ir atskirti poanestezinės 
priežiūros, intensyviosios terapijos ir intensyviosios 
priežiūros paslaugas. Straipsnyje aptariami intensy-
viosios priežiūros skyriaus tikslai, kriterijai, darbo 
organizavimo niuansai remiantis pasaulio ligoninių 
praktika.

Įvadas
Pasaulio ligoninėse jau maždaug prieš 25 metus kilo 

diskusija, kad intensyviosios terapijos skyriai (ITS) yra 
perpildomi pacientų, kurių būklė nereikalauja intensyvio-
sios terapijos, ir kuriems reikia tiesiog intensyvaus stebė-
jimo ar slaugos [1]. Anesteziologai iškėlė problemą, kad 
dažnai pacientai po operacijų, parą praleidę poanestezinės 
priežiūros palatoje, dar būna per sunkios būklės grįžti į sky-
rių, kur teikiamos priežiūros ir slaugos paslaugos ne visada 
pakankamos didesnius poreikius turintiems pacientams. 
Išryškėjus šiai problemai, pradėjo kurtis tarpiniai inten-
syviosios priežiūros skyriai (IPS) (angl. high dependency 
unit, intermediate care unit), kuriuose galėjo būti saugiai 
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gydomi didesnius poreikius turintys pacientai. Nėra nusi-
stovėjusio lietuviškojo šios paslaugos pavadinimo, tačiau 
atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, šį skyrių vadinsi-
me intensyviosios priežiūros skyriumi.

Šio straipsnio tikslas - palyginti ir atskirti poaneste-
zinės priežiūros, intensyviosios terapijos ir intensyviosios 
priežiūros paslaugas.

Poanestezinė priežiūra
Remiantis poanestezinės priežiūros kokybės bei saugu-

mo gairėmis [2], tai – stebėsenos ir priežiūros, profilaktikos 
bei gydymo priemonių visuma, kurios pagrindinis tikslas 
– užtikrinti pacientų saugumą ankstyvuoju poanesteziniu 
laikotarpiu (po anestezijos, sedacijos), įskaitant ankstyvų 
komplikacijų atpažinimą bei skubų jų gydymą, siekiant iš-
vengti nepageidaujamų baigčių.

Pacientų priežiūra. Galima išskirti svarbiausius per-
sonalo priežiūros reikalaujančius dalykus: 1. Kvėpavimo 
funkcija: svarbu stebėti pilnavertį kvėpavimo funkcijos 
atsistatymą, kvėpavimo dažnį, deguonies saturaciją, užti-
krinti atvirus kvėpavimo takus. 2. Širdies ir kraujagyslių 
sistema: širdies susitraukimų dažnio, kraujo spaudimo bei 
EKG stebėsena gali apsaugoti arba sumažinti kardiovas-
kulinių komplikacijų dažnį poanesteziniu/pooperaciniu 
laikotarpiu. 3. Sąmonė: jos stebėjimas ir vertinimas gali 
aptikti ankstyvąsias komplikacijas bei sumažinti vėlesniųjų 
dažnį. 4. Skausmas ir pykinimas/vėmimas: svarbi adekva-
ti ankstyva pooperacinio skausmo bei pykinimo/vėmimo 
kontrolė, skiriant farmakologinius preparatus (analgetikai, 
antiemetikai). 5. Adekvatus skysčių balanso palaikymas: 
volemijos vertinimas ir korekcija, diurezės stebėjimas, po-
operacinių drenų priežiūra bei skysčių netekimo per juos 
stebėsena, esant reikalui – transfuzijų atlikimas. 6. Neuro-
raumeninės jungties funkcijos stebėsena: fizinis ištyrimas 
bei stebėjimas (pacientams, kuriems anestezijos metu buvo 
skirti raumenų relaksantai).

Išdėstymas. Poanestezinės priežiūros skyrius (PAPS) 
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– tai vieta, įrengta kiek įmanoma arčiau operacinių bloko, 
siekiant sutrumpinti pacientų pervežimo iš jo (arba esant 
reikalui į jį) laiką, aprūpinta kvalifikuotu personalu bei 
įranga, reikalinga prižiūrėti ir gydyti pacientus ankstyvuoju 
poanesteziniu ir pooperaciniu laikotarpiu, kol bus nuspręs-
ta juos iškelti į bendrąsias palatas, kitus ligoninės skyrius, 
išrašyti į namus [3]. Norint išvengti nepatogumų priežiūros 
(arba skubių situacijų) metu, PAPS turėtų būti pakankamai 
atviras, be nereikalingų pertvarų, o pacientai gerai mato-
mi medicinos personalui.Trukmė. Paslaugos PAPS laikas 
ribotas. Pacientas po anestezijos stebimas ir gydomas, kol 
atitinka iškėlimo kriterijus, kurie yra reglamentuoti kie-
kvienoje klinikoje, tačiau ne ilgiau kaip 24 val. (esant spe-
cialiems poreikiams, gali būti daromos išimtys). Atliktos 
studijos duomenimis, vidutinis PAPS praleistas laikas yra 
95±43 min. ir priklauso nuo pasirinkto anestetiko, aneste-
zijos metodo, infuzoterapijos operacijos metu. Vidutinis 

laikas skyrėsi ˃30 min. nuo laiko, kuris buvo reikalingas 
PAPS gydytiems pacientams. Laiko skirtumą lėmė radi-
ologinių bei laboratorinių tyrimų atsakymų laukimas [4]. 
Personalas. Dirbančio personalo kiekis priklauso nuo 
ligoninės ir paties PAPS profilio. Pacientai turi būti nuo-
lat stebimi specialiai paruoštų slaugytojų. Paprastai – dvi 
slaugytojos esant bent vienam pacientui. Jeigu pacientai į 
PAPS patenka budrūs ar lengvai pažadinami, slaugytojų/
lovų santykis gali būti sumažintas iki 1:4. Taip pat turi būti 
bent vienas gydytojas anesteziologas, lengvai pasiekamas 
ir galintis nedelsiant atvykti į PAPS [5]. Norint užtikrinti 
teikiamų paslaugų kokybę, personalas turi būti nuolat mo-
komas. Todėl siekiant standartų atitikimo, būtina pastoviai 
atnaujinti gaivinimo įgūdžius, diegti technines naujoves, 
įdiegti naujus skausmo gydymo metodus.

Intensyvioji terapija
Intensyvioji terapija – sąlyginai jauna medicinos šaka, 

palyginus su kitomis sritimis, tačiau tapusi neatsiejama visų 
modernių ligoninių dalimi, kuriai šiuo metu skiriama didelė 
dalis visos ligoninės biudžeto [1]. Intensyviosios terapijos 
skyrius (ITS) teikia sveikatos priežiūros paslaugas esant 
gyvybei grėsmingoms ar galimai gyvybei grėsmingoms 
pacientų būklėms, esant grįžtamam ar galimai grįžtamam 
daugybiniam organų nepakankamumui. Šios būklės reika-
lauja nuolatinės paciento priežiūros bei stebėsenos, sku-
bios diagnostikos bei kompleksinio palaikomojo gydymo.

Pagrindiniai patekimo į ITS kriterijai: 1) kvėpavimo 
funkcijos nepakankamumas, reikalaujantis invazinės dirb-
tinės plaučių ventiliacijos; 2) kvėpavimo funkcijos nepa-
kankamumas, nereikalaujantis pakaitinės terapijos, kartu 
su 2 ar daugiau organų sistemų nepakankamumu; 3) vazo-
aktyvių medikamentų skyrimas arteriniam kraujo spaudi-
mui palaikyti arba intraaortinė balioninė kontrapulsacija; 
4) pacientai po kardiopulmoninio gaivinimo; 5) pakaitinė 
inkstų terapija ūmaus inkstų nepakankamumo atveju arba 
kartu su kitų organų nepakankamumu; 6) pacientai, patyrę 
negrįžtamą galvos smegenų pažeidimą, atitinkantys organų 
donoro kriterijus [6]. 

Intensyviosios terapijos ypatumai: užtikrinama nuola-
tinė būklės stebėsena, diagnostiniai tyrimai prie paciento 
lovos (ang. point of care diagnostics), kombinuota pakaiti-
nė organų terapija, multidisciplininės komandos priežiūra, 
invazinės gyvybinių funkcijų palaikymo priemonės [7, 8].

Intensyviosios priežiūros paslauga
1. Kodėl reikalinga intensyviosios priežiūros paslau-

ga? Visiems suprantama, kad kritinės būklės pacientas turi 
būti gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Problema 
iškyla tada, kai paciento sveikatos būklė nereikalauja in-1 pav. Intensyviosios terapijos lovų skaičius Europos valstybėse
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tensyviosios terapijos paslaugų [1, 8], bet gydytis skyriaus 
palatoje būtų pernelyg nesaugu ir rizikinga. Esant ribotam 
vietų ir personalo skaičiui ITS, tokie pacientai grąžinami į 
skyriaus palatas, iš kurių dažnai sugrįžta būklei paūmėjus 
dėl nepakankamai užtikrinamo stebėjimo ir slaugos [10]. 
Įrodyta, kad paciento pakartotinis patekimas į ITS ilgina 
hospitalizacijos laiką, turi įtakos blogesnėms baigtims ir 
kelia papildomą stresą ITS personalui [1, 12]. Kita vertus, 
daug pacientų yra gydomi ITS ilgiau, nei reikėtų vien dėl 
to, kad ligoninėje nėra tarpinio lygio sveikatos priežiūros 
grandies tarp ITS ir paprastos skyriaus palatos [6]. Remian-
tis Rhodes ir bendraautoriais [11], Lietuva ITS lovų skai-
čiumi lenkia daugelį Europos valstybių (1 pav).

Studijomis įrodyta, kad didelė dalis ITS gydomų paci-
entų gali būti sėkmingai gydomi ne tokiomis intensyviomis 
sąlygomis [13]. ITS gydomi pacientai ne visada reikalau-
ja intensyviosios terapijos, pvz., būklės stebėjimas trom-
bolizės atlikimo metu įvykus išeminiam galvos smegenų 
insultui, diabetinės ketoacidozės (DKA) gydymas. Anot 
Hayley ir bendraautorių, DKA yra lengvai diagnozuojama 
būklė, kurios gydymas dažnai prasideda ir baigiasi ITS, ta-
čiau tai nėra būtina. Ypač atsižvelgiant į tai, jog nėra spe-
cialių gairių, nurodančių, kad šiems pacientams yra būtina 
intensyvioji terapija. Studijos duomenimis, tik 52,6 proc. iš 
visų pacientų, kuriems išsivystė DKA, buvo hospitalizuoti 
į ITS [14].Intensyviosios priežiūros paslauga reikalinga ir 
pacientams po sunkių operacijų, kurių būklė reikalauja in-
tensyvaus stebėjimo, slaugos ir priežiūros, tačiau jie negali 
būti gydomi poanestezinėje palatoje ilgiau nei parą. Dėl 
šios priežasties intensyviosios priežiūros paslaugos susi-
kūrimas yra inicijuojamas anesteziologų, kurie nesiryžta į 
skyriaus palatas grąžinti komplikuotų pooperacinių pacien-
tų, reikalaujančių intensyvaus stebėjimo, infuzoterapijos ir 
analgezijos, tačiau taip pat susilaiko nuo jų perkėlimo į ITS 
[13]. Iškilus tarpinės grandies tarp skyriaus palatos ir ITS 
poreikiui, buvo suformuota atskira intensyviosios priežiū-
ros paslaugos koncepcija.

2. Intensyviosios priežiūros paslaugos pradžia. In-
tensyviosios priežiūros skyriaus (IPS) koncepcija buvo 
pradėta vystyti dar 1991 metais Didžiojoje Britanijoje. 
Didžiosios Britanijos ir Airijos anesteziologų asociacija 
iškėlė progresyviosios priežiūros idėją, pagal kurią pa-
cientai suskirstomi į grupes pagal reikalingą priežiūros 
lygį ir susirgimo sunkumą. Šiuo metu literatūroje galima 
sutikti įvairių IPS apibrėžimų. Didžiosios Britanijos ir 
Airijos anesteziologų asociacija IPS apibrėžia kaip sky-
rių, kuriame gydomi pacientai reikalauja aukštesnio ly-
gio stebėjimo, gydymo ir slaugos nei galima užtikrinti 
paprasto skyriaus palatoje. Pacientai, reikalaujantys dirb-
tinės plaučių ventiliacijos (DPV), nebūtų gydomi IPS, 

tačiau būtų teikiama invazinio stebėjimo paslauga [15].
Intensyviosios priežiūros paslaugos atsiradimui ir spar-

čiam paplitimui įtakos turėjo ir finansiniai aspektai. Šalyse, 
kuriose buvo atlikti tyrimai (Australija, Naujoji Zelandija, 
JAV, Didžioji Britanija), pacientų gydymo kaštai IPS ir ITS 
skyrėsi daugiau nei dvigubai [16–19]. Fox ir kolegų atlikto 
tyrimo duomenimis, įsteigus IPS, sumažėjo ITS lovų po-
reikis, taip pat statistiškai reikšmingai sumažėjo ne kritinių 
būklių pacientų laikas, praleistas ITS. Ligonių skaičius, ku-
riems buvo reikalingas pakartotinis gydymas ITS taip pat 
buvo reikšmingai mažesnis [20]. Teikiant siauresnio profi-
lio gydymo, slaugos ir stebėjimo paslaugas IPS, sutaupoma 
ITS lėšų, kurios gali būti sėkmingai panaudotos kritinių 
būklių pacientų gydymui.

3. Ypatumai, pacientų kontingentas, tikslai, kriterijai. 
Pagal lietuvišką apibrėžimą, intensyviosios priežiūros pa-
slauga apibūdinama kaip specialiai įkurtuose ir aprūpintuo-
se reikiama įranga intensyviosios priežiūros poskyriuose 
teikiamas siauresnio spektro nei intensyviosios terapijos 
skyriuose stebėjimas, gydymas ir slauga, kurie negalė-
tų būti suteikti ir užtikrinti stacionaro skyrių palatose (2 
lentelė) [9]. Rekomenduojama, kad atskiros intensyvio-

Nr. Intensyviosios priežiūros paslaugos 
pacientų kriterijai

1. Deguonies frakcija įkvėpiamame ore >50%.

2.

Reikalingas vienos „sistemos“ (gyvybinės funkcijos) 
palaikymas (neinvazinė ventiliacija (NPPV); hemodi-
namikos nestabilumas dėl hipovolemijos, hemoragi-
jos, sepsio ar kitų priežasčių).

3. Nereikalingos invazinės gyvybinių funkcijų palaiky-
mo priemonės

4.
Centrinės nervų sistemos patologija, kuri gali sąlygoti 
apsauginių refleksų išnykimą ar atvirų kvėpavimo takų 
palaikymo problemas. 

5. Sutrikusi inkstų funkcija (jei neindikuotina PIT), elek-
trolitų disbalansas, homeostazės sutrikimas. 

6.
Išplėstinės pooperacinės priežiūros poreikis po didžių-
jų operacijų, komplikuotos pooperacinės eigos pacien-
tai. 

7.
Pacientai, kuriems reikalingas intensyvus stebėjimas 
išrašius iš intensyviosios terapijos skyriaus, kai yra ne-
saugu juos perkelti į paprasto skyriaus palatą. 

8. Pacientai, patyrę traumą, kuriems neindikuotinas gy-
dymas intensyviosios terapijos skyriuje.

9.
Stabilių gyvybinių funkcijų pacientai, reikalaujantys 
nuolatinio medikamento skyrimo automatine švirkšti-
ne pompa (pvz. alteplazė, natrio nitroprusidas ir kt.)

10. Taikoma tiek chirurginio, tiek terapinio profilio paci-
entams.

1 lentelė
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sios priežiūros paslaugos būtų teikiamos skirtingo profilio 
pacientams – neurochirurginiams, kardiochirurginiams, 
terapiniams pacientams su kvėpavimo funkcijos nepa-
kankamumu ir pan., tačiau pasaulyje dažniausiai sutinka-
mas multidisciplininis IPS [13]. Plėtojant IPS idėją daug 
klausimų kėlė kriterijai, kuriais vadovaujantis pacientai 
būtų priimami į IPS ir iš jo išrašomi. Įvairiose šalyse, ku-
riose teikiama intensyviosios priežiūros paslauga, krite-
rijai varijuoja nuo liberalesnių iki griežtesnių [8, 9, 21]. 
Dažniausi kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar paci-
entas yra tinkamas gydymui IPS, pateikiami 1 lentelėje.

Pagrindinis IPS skirtumas nuo ITS: intensyvesnė pagal-
ba teikiama esant vienos organų sistemos funkcijos sutri-
kimui, kuomet nereikalingas invazinis gyvybinių funkcijų 
stebėjimas ar palaikymas. Remiantis kitų šalių praktika, 
nemažą dalį sudaro pacientai, reikalaujantys intensyvesnės 
slaugos, kuriai užtikrinti skyriaus palatose nėra galimybių, 
tačiau daugiau nei pusė – komplikuotos pooperacinės eigos 
pacientai, reikalaujantys ne tik intensyvios slaugos, bet ir 
nuolatinio stebėjimo, infuzoterapijos, analgezijos. Dėl šios 
priežasties gydytojas anesteziologas yra neatsiejamas nuo 
sėkmingos IPS veiklos.Iš IPS pacientai iškeliami į bendrą-

2 lentelė

Poanestezinės priežiūros paslauga (PAPS) Intensyviosios priežiūros paslauga (IPS) Intensyviosios terapijos paslauga (ITS)
Apibrėžimas: stebėsenos, profilaktikos bei gydymo prie-
monių visuma, skirta užtikrinti saugų pacientų atsigavimą 
pooperaciniu laikotarpiu (po anestezijos), įskaitant anksty-
vų komplikacijų atpažinimą bei skubų jų gydymą, siekiant 
išvengti nepageidaujamų išeičių.

Ypatumai: ribotas paslaugos laikas – pacientas stebimas  
po anestezijos kol atitinka iškėlimo kriterijus, bet ne ilgiau 
kaip 24 val.

Kriterijai (siekiami tikslai):
·  Pilnaverčio kvėpavimo funkcijos atsistatymo monitora-
vimas (kvėpavimo takų praeinamumas, kvėpavimo dažnis, 
oksigenacija).
·  Hemodinamikos stebėsena (kraujospūdis, pulso dažnis, 
EKG) bei optimizavimas.
·  Sąmonės stebėjimas ir vertinimas.
·  Adekvati ankstyva pooperacinio skausmo bei 
pykinimo/vėmimo kontrolė (analgetikai, antiemetikai).
·  Adekvataus skysčių balanso palaikymas (volemijos ko-
rekcija, diurezės stebėjimas, pooperacinių drenų priežiūra 
bei skysčių netekimo per juos stebėsena, transfuzijų atli-
kimas)
·  Neuroraumeninės jungties funkcijos stebėsena: fizinis 
ištyrimas bei monitoravimas (pacientams, kurie anestezi-
jos metu buvo skirti nedepoliarizuojantys miorelaksantai).

Iškėlimo į profilinį chirurgijos skyrių kriterijai: (Aldre-
te skalė)
·  Visiškai sąmoningi pacientai.
·  Kvėpavimo funkcija: pilnavertiškai bei spontaniškai 
kvėpuojantys (nėra kvėpavimo takų obstrukcijos ar KFN; 
atsistatę apsauginiai kvėpavimo takų refleksai); kvėpavi-
mo funkcija bei kraujo įsotinimas deguonimi pasiekę 
priešoperacinį/priešanestezinį lygį.
·  Stabili hemodinamika.
·  Nėra neaiškių pažeidimų ar nekontroliuojamo krauja-
vimo.
·  Kontroliuojamas skausmas bei pykinimas/vėmimas 
(analgetikai, antiemetikai).
·  Jei yra abejonių dėl paciento būklės pagerėjimo bei 
atitikimo iškėlimo iš poanestezinės priežiūros palatos 
kriterijams, toks pacientas turėtų būti perkeliamas į in-
tensyviosios priežiūros paslaugą teikiančią palatą (IPS) 
arba į intensyviosios terapijos skyrių (ITS) tolimesniam 
stebėjimui bei gydymui.
·  Taikoma chirurginio profilio pacientams.

Apibrėžimas: specialiai įkurtuose ir aprūpin-
tuose reikiama įranga intensyviosios priežiū-
ros poskyriuose teikiamas siauresnio spektro 
nei intensyviosios terapijos skyriuose stebėji-
mas, gydymas ir slauga, kurie negalėtų būti 
suteikti ir užtikrinti stacionaro skyrių pala-
tose.

Ypatumai:
·  Intensyvus pacientų stebėjimas.
·  Pastovus monitoravimas.
·  Gydymas ir slauga.

Kriterijai (siekiami tikslai): 
·  Deguonies poreikis įkvėpiamame ore dau-
giau, nei 50%. 
·  Reikalingas vienos „sistemos“ (gyvybinės 
funkcijos) palaikymas (neinvazinė ventiliaci-
ja (NPPV); hemodinamikos nestabilumas dėl 
hipovolemijos, hemoragijos, sepsio ar kitų 
priežasčių).
·  Nereikalingos invazinės gyvybinių funkcijų 
palaikymo priemonės.
·  Centrinės nervų sistemos patologija, kuri 
gali sąlygoti apsauginių refleksų išnykimą ar 
atvirų kvėpavimo takų palaikymo problemas. 
·  Sutrikusi inkstų funkcija (jei neindikuotina 
PIT), elektrolitų disbalansas, homeostazės su-
trikimas. 
·  Išplėstinės pooperacinės priežiūros poreikis 
po didžiųjų operacijų, komplikuotos poopera-
cinės eigos pacientai. 
·  Pacientai, kuriems reikalingas intensyvus 
stebėjimas išrašius iš intensyviosios terapijos 
skyriaus, kai yra nesaugu juos perkelti į pa-
prasto skyriaus palatą. 
·  Pacientai, patyrę traumą, kuriems neindi-
kuotinas gydymas intensyviosios terapijos 
skyriuje.
·  Stabilių gyvybinių funkcijų pacientai, rei-
kalaujantys nuolatinio medikamento skyrimo 
AŠP (pvz. alteplazė, natrio nitroprusidas ir kt.)
·  Taikoma tiek chirurginio, tiek terapinio 
profilio pacientams.

Apibrėžimas: intensyviosios terapijos sky-
rius teikia sveikatos priežiūros paslaugas 
esant gyvybei grėsmingoms, ar galimai gy-
vybei grėsmingoms pacientų būklėms, esant 
grįžtamam ar galimai grįžtamam daugybi-
niam organų nepakankamumui.

Ypatumai:
·  Nuolatinis būklės monitoravimas.
·  Diagnostiniai tyrimai prie paciento lovos.
·  Kombinuota pakaitinė organų terapija.
·  Multidisciplininės komandos priežiūra.
·  Invazinės gyvybinių funkcijų palaikymo 
priemonės.

Kriterijai (siekiami tikslai): 
·  Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, 
reikalaujantis invazinės dirbtinės plaučių 
ventiliacijos. 
·   Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, 
nereikalaujantis pakaitinės terapijos, kartu 
su 2 ar daugiau organų sistemų nepakanka-
mumu. 
·  Vazoaktyvių medikamentų skyrimas ar-
teriniam kraujo spaudimui palaikyti arba 
intraaortinė balioninė kontrapulsacija.
·  Pacientai, po kardiopulmoninio gaivini-
mo. 
·  Pakaitinė inkstų terapija ūmaus inkstų 
nepakankamumo atveju arba kartu su kitų 
organų nepakankamumu. 
·  Pacientai, patyrę negrįžtamą galvos sme-
genų pažeidimą, atitinkantys organų donoro 
kriterijus.
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sias palatas, kai būklė stabilizuojasi ir intensyvi slauga ar 
gyvybinių funkcijų palaikymas tampa neindikuotinas, arba 
į ITS, jei išryškėja intensyvios priežiūros, DPV poreikis ar 
organų funkcijos nepakankamumas, apimantis daugiau nei 
vieną organų sistemą. Tam tikra prasme, IPS gali tarnauti 
kaip buferinė zona tarp ITS ir skyriaus palatos [1]. Taip 
pat dažnai IPS atstoja ITS esant vietų trūkumui dėl kritinių 
būklių pacientų gausos. Pagal mažesnių pasaulio ligoni-
nių praktiką, galimas IPS prijungimas prie ITS, paskiriant 
atitinkamą lovų skaičių intensyviosios priežiūros paslau-
gai. Tai leidžia efektyviau panaudoti ligoninės išteklius ir 
paskirstyti personalą, taip pat, esant poreikiui, IPS lovos 
gali būti paskiriamos intensyviosios terapijos pacientams. 
Sprendimus apie priimamus ir išrašomus pacientus priima 
IPS dirbantis gydytojas ar jo prižiūrimas gydytojas reziden-
tas [9]. Vadovaujantis IPS koncepcija, pacientai turėtų būti 
gydomi ir stebimi ne ilgiau kaip 48 val., tačiau remiantis 
pasaulio praktika, intensyviosios priežiūros paslauga gali 
būti teikiama ir ilgiau [8, 13].

4. Darbo organizavimas. Nėra vienos universalios in-
tensyviosios priežiūros teikimo paslaugos koncepcijos, dėl 
to kiekviena ligoninė, teikianti šią paslaugą, reglamentuo-
ja savo taisykles, pagal kurias organizuojamas darbas IPS. 
Teikiant multidisciplinines stebėjimo, gydymo ir slaugos 
paslaugas dažnai iškyla klausimas, kas turėtų būti atsa-
kingas už darbą IPS ir jame gydomus pacientus. Gydantis 
gydytojas, operavęs chirurgas, anesteziologas reanimatolo-
gas, o gal ITS personalas? Literatūros šaltiniuose pateikia-
mi keli galimi variantai [13]:

1. IPS gydomais pacientais rūpinasi juos skyriuje gydę 
gydytojai arba operavę chirurgai. Šio modelio privalumas 
tas, kad gydantys gydytojai yra įtraukiami į tolimesnį gy-
dymo procesą ir geriau pažindami savo pacientus gali sė-
kmingiau juos gydyti. Kita vertus, dėl laiko stokos, ilgų va-
landų, praleidžiamų operacinėje ar skyriuje, gali būti sunku 
IPS gydomiems pacientams skirti reikalingą dėmesio kiekį 
ir laiku reaguoti į reikšmingus būklės pokyčius. Dėl šios 
priežasties toks darbo organizavimo modelis labiau tinka 
specializuotiems IPS, pvz., kardiochirurgijos ar neurochi-
rurgijos IPS [8].

2. Antrasis darbo organizavimo modelis reglamentuo-
ja, kad IPS gydomais pacientais rūpinasi ITS personalas. 
Dirba patyrę gydytojai ir slaugytojos, pacientams teikiama 
kvalifikuota pagalba ir taip jie yra apsaugomi nuo patirties 
neturinčių specialistų sprendimų, tačiau tokiu atveju gy-
dantys skyriaus gydytojai mažiau įtraukiami į gydymo pro-
cesą.3. Kombinuota priežiūra, kai gydę skyriaus gydytojai 
ar operavę chirurgai tęsia gydymą kartu su anesteziologais 
ir kitais specialistais, tačiau intensyviu stebėjimu, slauga 
ir gyvybinių funkcijų užtikrinimu, homeostazės korekcija 

rūpinasi ITS personalas. Manoma, kad toks darbo organi-
zavimo modelis geriausiai atitinka IPS keliamus tikslus, 
tačiau dirbant kelioms komandoms vienu metu ypač svarbi 
tampa komunikacijos ir teisinės atsakomybės už priimtus 
sprendimus problema.Remiantis australų patirtimi, paci-
entų gydymas, stebėjimas ir slauga geriausiai užtikrinami 
vadovaujantis trečiuoju darbo organizavimo modeliu. Nėra 
tikslių rekomendacijų, kiek gydytojų turėtų dirbti IPS. 
Hasin ir kolegų pateikiamais duomenimis apie darbo or-
ganizavimą kardiologijos IPS, vienam gydytojui tenka po 
6–8 pacientus, priklausomai nuo IPS dydžio [8]. Darbo tai-
syklės ir instrukcijos, personalo kiekis ir sudėtis, pacientų 
perkėlimo ir iškėlimo kriterijai turi būti reglamentuojami 
pačios ligoninės nuostatomis.

IPS rekomenduojamas slaugytojų ir pacientų santykis 
yra 1:2–1:4, kai tuo tarpu ITS rekomenduojamas santykis 
yra 1:1 [9]. Garfield ir kolegų atliktos studijos duomenimis, 
slaugytojų ir pacientų santykis 1:2 nėra pakankamas, dėl to jų 
rekomenduojamas santykis yra 2:3 [22]. IPS dirbančios slau-
gytojos turėtų būti specialiai apmokytos ir akredituotos [8].

5. Rekomendacijos aprūpinimui ir išdėstymui. Siekiant 
visiškai užtikrinti ir kokybiškai teikti intensyviosios prie-
žiūros paslaugą, reikalinga sukurti tinkamą infrastruktūrą, 
todėl literatūroje galima sutikti pateikiamas rekomendaci-
jas apie IPS išdėstymą ir aprūpinimą reikiama įranga [23].
Įvertinus IPS tikslus ir gydomų pacientų kontingentą reko-
menduojama, kad intensyviosios priežiūros paslauga būtų 
teikiama šalia ITS. Taip užtikrinamas efektyvesnis ligoni-
nės išteklių ir ITS personalo paskirstymas, IPS ir ITS ben-
dradarbiavimas, įrangos ir medikamentų dalinimasis [1,8]. 
Taip pat, žinant, kad daugiau nei pusė pacientų, kuriems 
reikalinga intensyviosios priežiūros paslauga, yra kompli-
kuotos pooperacinės eigos pacientai po sudėtingų įvairaus 
profilio operacijų, rekomenduojama, kad IPS būtų įkurtas 
šalia operacinio bloko. Tai užtikrintų greitas ir lengvai 
prieinamas gydytojo anesteziologo paslaugas 24 valandas 
per parą.IPS turėtų būti suprojektuotas taip, kad visi pa-
cientai būtų matomi iš gydytojų ir slaugytojų stebėjimo 
posto, kuris būtų pakankamai erdvus, kad būtų sukurtos 
optimalios darbo sąlygos [8].Australų pateikiamose reko-
mendacijose nurodomas IPS lovų skaičius yra 1,7-2,1/100 
ligoninės lovų, tačiau šis skaičius gali kisti priklausomai 
nuo ligoninės dydžio, profilio ir atliekamų procedūrų po-
būdžio [13], tuo tarpu kardiologijos IPS rekomenduojamas 
lovų santykis ITS:IPS yra 1:3 [8].  Vienai lovai turėtų būti 
skiriama apie 16–20 m2 ploto [23]. Kiekviena IPS vieta 
turėtų būti aprūpinta standartine stebėsenos įranga – kar-
diomonitorius, EKG registravimas, pulsoksimetras, nein-
vazinis AKS stebėjimas, siurbimo įranga ir elektros prieiga 
[23]. Pacientams dažnai keičiant savo gydymo vietą, turėtų 
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būti pasirūpinta gyvybinių funkcijų stebėjimo ir palaiky-
mo įranga transportavimo metu [8, 13, 23]. Aprūpinimas 
ir skyriaus išdėstymas priklauso nuo kiekvienos ligoninės 
galimybių ir IPS profilio bei pacientų kontingento.        

Išvados
Aprašytos pacientų gydymo, stebėjimo ir slaugos pa-

slaugos yra neatsiejamos nuo pilnavertiškai funkcionuojan-
čios ligoninės veiklos. Poanestezinė priežiūra ir intensyvio-
ji terapija sėkmingai gyvuoja jau kelis dešimtmečius, tuo 
tarpu pasaulio ligoninėse pripažinta intensyviosios priežiū-
ros paslauga Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius. 
Nekyla abejonių, kad IPS būtinas siekiant užtikrinti saugias  
ir maksimaliai efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas. 
Esant tarpinei grandžiai tarp ITS ir skyriaus palatos, paci-
entams suteikiama jų būklę atitinkanti sveikatos priežiūra, 
nes išvengiama rizikos, susijusios su nepakankama priežiū-
ra skyriaus palatoje, taip pat pacientams netenka gydytis 
papildomą stresą keliančiomis, triukšmingomis ITS sąly-
gomis [9]. Svarbu ir tai, kad tokiu būdu sumažėja pacientų 
gydymui skiriami kaštai.
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Summary
Post-anesthesia care unit (PACU) and intensive care unit (ICU) 

provide services in hospitals all over the world and Lithuania as 
well. However recent situation indicates that ICUs are overloaded 
with non-ICU patients and various patients after major surgeries 
often are too weak to be treated in general wards. Considering this 
situation as an issue, new concept has been found. High dependency 
unit (HDU) is like buffer zone: „step down“ from ICU and „step up“ 
from the general ward. HDU provides services which are adequate 
for condition of a particular patient. The main aim of this article 
is to compare and separate services which are provided in post-
anesthesia, intensive and high dependency care units. The main 
aims, criteria and organization issues are discussed in this article.
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