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Raktiniai žodžiai: įgimta širdies yda, gyvybinės veiklos, 
slaugos poreikis.

Santrauka 
Kūdikių ir vaikų įgimtų širdies ydų gydymas yra sudė-
tingas ir kompleksinis procesas, grindžiamas komandinio 
darbo principu. Lietuvoje tarp įgimtų anomalijų 26 proc. 
atitenka įgimtai širdies ydai, kuri užima antrą vietą po 
centrinės nervų sistemos įgimtos patologijos. Su širdies 
yda gimsta 6–8 iš 1000 naujagimių. 20–30 proc. įgimtų 
širdies ydų sudaro skilvelių pertvaros defektas. 
Tyrimo tikslas. Įvertinti įgimta širdies yda sergančių 
vaikų slaugos poreikius.
Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 90 slaugytojų iš Vil-
niaus universiteto ligoninės vaikų intensyviosios  terapi-
jos ir širdies chirurgijos centro. Respondentų darbo patir-
tis nuo 1 iki 10 ir daugiau metų. Anketinė apklausa vyko 
3 mėnesius. Išdalinta 130 anketų (atsakymų procentas 
– 69,2 proc.). Vertinti slaugos poreikiai priešoperaciniu, 
perioperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu.  
Rezultatai. Personalo veikla priešoperaciniu laikotar-
piu: dauguma (93,3 proc.) slaugytojų reikšmingai daž-
niau vertina pulsą ir kvėpavimo dažnį; kiti (6,7 proc.) 
pažymėjo vaistų administravimą. Dauguma (60 proc.) 
slaugytojų vertina kraujospūdžio (AKS), pulso, tempe-
ratūros pokyčius dažniau, nei paciento irzlumą (p <0.05). 
Odos ir gleivinių būklės pokyčius, kaip svarbų veiksnį, 
vertina 5,5 proc. apklaustųjų. Nustatytos koreliacijos 
(p<0,01) tarp dažniausių gyvybinių būklių vertinimo ir 
saugios aplinkos palaikymo. Gyvybinių būklių stebė-
jimas ir vertinimas buvo dažnesnis, nei saugios aplin-
kos palaikymas (p=0,001). Perioperaciniu laikotarpiu: 
dauguma (82,3 proc.) apklaustųjų reikšmingai ir labai 
svarbiai slaugos veiklai priskiria deguonies saturaciją, 
AKS, kairiojo prieširdžio spaudimą nei temperatūros, 
kvėpavimo ir odos spalvos pokyčius (p <0,05). Penkta-
dalis (17,7 proc.) apklaustųjų teigia, kad dažnas slaugos 
veiksmas yra pulso ir temperatūros pokyčių vertinimas. 
Pooperaciniu laikotarpiu: pusė (50 proc.) apklaustųjų 

diurezės stebėjimą priskiria prie labai svarbių slaugos 
veiksnių, ypač, kai šlapimo išskyrimas yra 0,5 ml/kg/val. 
ir mažesnis. Dauguma (73,3 proc.) apklaustųjų teisin-
gai vertino 4 fizinius veiksnius sukeliančius pragulas; 
kiti (2,3 proc.) nurodė du veiksnius ir ketvirtadalis (24,4 
proc.) apklaustųjų pažymėjo 3 fizinius veiksnius (drėgmę, 
trintį ir slinkimą), sukeliančius pragulas (p <0,05). Ke-
tvirtadalis (24,4 proc.) apklaustųjų prie dažnų kompli-
kacijų priskyrė plaučių ventiliacijos sutrikimą, infekciją, 
kraujavimą iš žaizdos, pusė (50 proc.) tiriamųjų nurodė 
šlapimo kateterio užsikimšimą, intubacinio vamzdelio 
padėtį, sekreto siurbimą, kiti nurodė širdies tamponadą 
(20 proc. kiekvienos veiklos). Kaip rečiausias kompli-
kacijos priežastis respondentai nurodė žarnyno peristal-
tikos sutrikimus, odos ir gleivinių pokyčius (5,6 proc. 
kiekvienos veiklos).

Įvadas 
Visuomenės techninis išsivystymas keičia ne tik techno-

logijos procesus, bet sukelia pokyčius ir žmogaus organizme. 
Dažnėja mutacijų ir apsigimimo atvejų, šiuo metu stebimų 
naujagimiams ir vaikams. Apsigimimai yra vienas didžiau-
sių sveikatos apsaugos rūpesčių, kurių pastaraisiais metais 
daugėja. Kai kurių naujagimių, sergančių įgimtomis širdies 
ydomis, kūnas įgauna melsvą atspalvį. Priežastis – kraujas 
nepatenka į plaučius prisotinimui, o pumpuojamas į kūną. 
Melsvos būna ir lūpos bei liežuvis.

Kūdikiams, turintiems įgimtų anomalijų, būtina ypatinga 
priežiūra, o jų mirštamumas daug didesnis, negu sveikų iš-
sivysčiusių vaikų. Europos įgimtų anomalijų registro duo-
menimis, tarp visų įgimtų anomalijų dažniausia yra įgimta 
širdies yda, kuri sudaro apie 26 proc. atvejų.    

Lietuvos įgimtų anomalijų registro duomenimis, įgimtos 
širdies anomalijos daug retesnės, jų nustatoma 0,33 proc. 
naujagimių. Tam, kad būtų galima suplanuoti vaikui tinkamą 
slaugą, ypač svarbus medicinos personalo vaidmuo. Svarbios 
slaugos personalo žinios, jų pritaikymas kiekvienoje prak-
tinėje situacijoje. Atsakomybė  yra didžiulė, nes chirurginė 
operacija gali būti neišvengiama dėl įvairių priežasčių, o 
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operacijos pacientui, ypač mažajam, kelia labai skirtingo 
laipsnio riziką ir priklauso nuo jo būklės. Sergančiam vaikui 
ir jo tėvams svarbu, kad padedantis personalas sugebėtų ma-
tyti situaciją taip, kaip ji atrodo tam, kuriam reikia pagalbos. 
Liga nustato ribas, sukelia negrįžtamus pakitimus, o pirmoji 
reakcija – šokas pasireiškia tuo, kad realybė vaikui atrodo 
gąsdinanti ir jaudinanti, jaučiasi bejėgis ir sutrikęs [1,2]. 
Vyresniems pacientams greitai atsiranda savisaugos reakcija. 

   Slaugos procese  svarbu atpažinti normalius ir patolo-
ginius vaiko organizmo  požymius: odos spalvą, kuri kinta 
nuo rožinės iki cianozinės, spalvinių pokyčių indikatorius yra 
spalva po nagais, kur daug paviršinių kraujagyslių, lūpos ir 
liežuvis [2]. Stebimi viršutinių ir apatinių galūnių temperatū-
ros skirtumai, nevienodas pulsas, galūnių edemos, ant pirštų 
galų dažni būgno lazdelės požymiai. Svarbi yra kvėpavimo 
kontrolė, susirgimui parinktas maitinimas. Kontroliuojant 
kvėpavimą, stebima, ar nėra krūtinės deformacijos, matomo 
pulsavimo [3,4]. Dėl sumažėjusios oksigenacijos kraujyje ir 
audiniuose,  sumažėjusi fizinio krūvio tolerancija. Nepakan-
kama mityba mažina organizmo pasipriešinimą komplikaci-
joms ir lėtina žaizdų gijimą [4,5]. Vaikams taikytinas dažnas 
maitinimas mažais kiekiais. Dietinė terapija parenkama pagal 
AI, B I, R I, sumažinto druskos kiekio dieta, mažinti bendrą 
kalorijų kiekį, svarbi skysčių dieta, organizme palaikomas 
elektrolitų balansas [5]. Parenkant techniškai patogiausią 
paciento pozicionavimą, atsižvelgiama į numatomą pjūvio 
vietą, paciento amžių, kūno dydį, išvengiant raumenų, nervų 
bei sąnarių tempimo, anestezijos tipą. Po įgimtų širdies ydų 
operacijų, skysčių bei medikamentų infuzijai naudojami cen-
trinės venos (v.subclavia, v.jugularis) kateteriai, dažniausiai 
dviejų spindžių. Šlapimo pūslės Foli kateteris dažniausiai 
įstumiamas prieš operaciją, o šlapimo kiekis atspindi bendrą 
paciento būklę ir hemodinamiką. Gyvybei pavojinga riba, 
kai diurezė sumažėja iki 1 ml/kg/val. [6, 7].

Kūdikiai, maži vaikai po įgimtų širdies operacijų yra 
labai jautrūs hipoksijai ir dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) 
dažniausiai yra ilgesnė, nei vyresniems vaikams. Ilgalaikės 
DPV metu ligonio vartymas sumažina plautinių komplikacijų 
skaičių. Po ekstubacijos vaikams kosulio refleksas neretai 
būna sumažėjęs, todėl reikia periodiškai siurbti sekretą iš 
nosiaryklės. Kurį laiką po ekstubavimo tęsiama šilto ir su-
drėkinto deguonies inhaliacija [7]. Per didelis skysčių kiekis 
didina cirkuliuojančio kraujo tūrį ir gali padidinti širdies 
nepakankamumą. Vėlesnėmis paromis, kai širdies veikla 
gerėja, skysčių kiekis palaipsniui didinamas iki normalaus 
(~100 ml/kg, kai vaiko svoris mažesnis nei 10 kg). Daž-
niausios pasitaikančios pooperacinės komplikacijos yra: 
plaučių atelektazė, pooperacinė pneumonija, kuri pasireiškia 
lokalizuotais karkalais, tachipnėja, susilpnėjęs kvėpavimas, 
žaizdos infekcija, kraujavimai, širdies tamponada (specifinė, 

labai pavojinga komplikacija po širdies operacijos) [8].
Vaikams po širdies operacijų padidėja kraujavimo rizika. 

Dažniausiai stebimas difuzinis kraujavimas dėl krešėjimo sis-
temos sutrikimo, kurį sukelia heparinizacija, kraujo praskie-
dimas, hipotermija operacijos metu. Chirurginio kraujavimo 
metu yra aiškus kraujavimo židinys (per siūlę, iš pažeistos 
kraujagyslės) [7,8]. Užsitęsus kraujavimui, atliekama retora-
kotomija, krūtinės ląsta atveriama pakartotinai, kraujavimas 
stabdomas tam tikruose taškuose. Apie kraujavimo laipsnį 
sprendžiama iš per dreną prarandamo kraujo kiekio. Kai 
per valandą netenkama daugiau kaip 10 proc. viso cirku-
liuojančio kraujo tūrio, kraujavimas laikomas intensyviu. 
Pūliavimas prasideda padidėjusiais žaizdos skausmais, ver-
žimo pojūčiu, temperatūros pakilimu, drebuliu, tachikardija. 
Dažniausiai žaizda pradeda pūliuoti 4–8 parą po operacijos. 
Infekuota žaizda būna paraudusi, patinusi. Gilieji pūliniai 
gali neturėti ryškių išorinių simptomų. Taikoma antibio-
tikų terapija, žaizdos drenavimas, setonavimas. Vaikams 
po širdies operacijų operacinės žaizdos pūliavimas yra labai 
reta komplikacija [7,9]. Po širdies operacijos gali atsirasti 
traukuliai dėl pooperacinės smegenų edemos ar embolinių 
CNS komplikacijų, hipertermijos, elektrolitų balanso sutri-
kimo (Ca trūkumo). Įvairaus laipsnio sąmonės sutrikimai 
galimi dėl užsitęsusios reanimacijos arba hipoksinio sme-
genų pakenkimo. Po aortos koarktacijos operacijos galima 
paraplegija (kojų paralyžius) dėl nugaros smegenų paken-
kimo. Neurologinės komplikacijos žymiai prailgina gydymo 
intensyviosios terapijos skyriuje (RITS) trukmę, padidina 
infekcijos, pragulų atsiradimo tikimybę [8,9]. 

Tyrimo tikslas − įvertinti įgimta širdies yda sergančių 
vaikų slaugos poreikius. 

Tyrimo medžiaga ir metodai  
Tyrime dalyvavo 90 slaugytojų iš Vilniaus universiteto 

ligoninės vaikų intensyviosios terapijos ir širdies chirurgijos 
centro. Respondentų darbo patirtis nuo 1 iki 10 ir daugiau 
metų. Anketinė apklausa vyko 3 mėnesius. Klausimai suda-
ryti laikantis etikos reikalavimų, užtikrinamas respondentų 
konfidencialumas ir anonimiškumas. Visi respondentai an-
ketas užpildė savo noru. Nagrinėti slaugos poreikiai trimis 
laikotarpiais: priešoperaciniu, perioperaciniu ir pooperaci-
niu. Vertinimui taikyta Likerto skalė. Duomenys analizuoti 
statistinės duomenų analizės metodu. Duomenys apdoroti, 
lentelės ir grafikai sudaryti naudojant MS Excel 2010 pro-
gramą. Požymių ryšys vertinamas naudojant Chi kvadrato 
testą. Lyginamųjų grupių skirtumai buvo laikomi statistiškai 
reikšmingais, kai p < 0,05. 

   
Tyrimo rezultatai  
Respondentų demografiniai duomenys pateikti 1 lente-
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lėje. Pakankamai gerai savo žinias vertino 70 proc. (n=63) 
apklaustųjų, vidutiniškai – 26,6 proc. (n=24). 3,3 proc. (n=3) 
turinčių iki vienerių metų darbo patirtį pažymėjo, kad jų 
žinios yra minimalios, lyginant su turinčiais ilgesnę darbo 
patirtį. Dauguma respondentų (60 proc., n=54) apklaustųjų 
turi didesnę nei 10 metų darbo patirtį. Turintys iki penkerių 
metų darbo patirtį pažymėjo 10 proc. (n=9) respondentų.  
95,6 proc. (n=86) respondentų dažniausiai lanko tobulinimo 
kursus, 70 proc. (n=63) tiriamųjų dažnai dalyvauja semi-
naruose; 45,6 proc. (n=41) apklaustųjų semiasi patirties iš 
vyresnių kolegų, gydytojų (galimi keli atsakymo variantai).

Pagal širdies ydų klasifikaciją, prie dažnos ligos 77,8 
proc. (n=70) apklaustųjų priskyrė baltojo tipo įgimtas širdies 
ydas, trečdalis 35,6 proc. (n=32) pažymėjo įgimtas širdies 
ydas, trukdančias nutekėti kraujui iš skilvelio. Retai pasi-
taikančiam širdies ydų tipui 72,2 proc. (n=65) tiriamieji 
priskyrė mėlynojo tipo širdies ydas. 78,9 proc. (n=71) ap-
klaustųjų moka atpažinti įgimtos širdies ydos požymius. 

būklių vertinimo ir saugios aplinkos palaikymo, gyvybinių 
būklių stebėjimas ir vertinimas buvo didesnis, nei saugios 
aplinkos palaikymas (p=0,001), 2 lentelė.

Perioperacinis laikotarpis. Dauguma apklaustųjų (82,3 
proc., n=4) reikšmingai svarbiai slaugos veiklai priskiria 
kvėpavimo dažnio veiklos palaikymą, o 90 proc. (n=81) 
apklaustųjų kaip labai svarbų veiksnį pažymėjo EKG paro-
dymus, deguonies saturaciją. Vertinant gyvybines veiklas, 
80 proc. (n=72) apklaustųjų svarbiam veiksniui priskyrė 
AKS rodmenų stebėjimą, kairiojo prieširdžio spaudimą, 
lyginant su temperatūros, kvėpavimo ir odos spalvos po-
kyčių vertinimu (p<0,05). Vidutiniškai svarbiam veiksmui 
penktadalis (17,8 proc., n=16) apklaustųjų priskyrė širdies 
susitraukimo dažnį, CVS, AKS, kvėpavimo dažnį, nes šie 
parametrai stebimi monitoriuje ir apie pokyčius pranešama 
garsiniu signalu (3 lentelė).

Pooperacinis laikotarpis. Pusė apklaustųjų (50,0 proc. 
(n=45) diurezės stebėjimą priskiria prie labai svarbių slaugos 

Darbo patirtis n (proc.)
Iki 1 metų 6 (6,7)
1–5 metai 9 (10)
6–10 metų 21 (23,3)
Daugiau nei 10 metų 54 (60) 
Žinių tobulinimas 
Lanko tobulinimo kursus 86 (95,6)
Dalyvauja seminaruose 63 (70,0)
Domisi patys (spauda) 18 (20)
Iš vyresnių kolegų, gydy-
tojų

41(45,6)

Gyvybinė veikla ir jos verti-
nimo poreikis

Labai svarbu
n (proc.)

Svarbu
n (proc.)

Vidutiniškai 
svarbu n (proc.)

Nesvarbu
n (proc.)

Pulsas 80 (88,9) 4 (4,4) 6 (6,7) 0
Širdies susitraukimų dažnis 2 (2,2) 86 (95,6) 1 (1,1) 1 (1,1)
Kvėpavimo dažnis 60 (66,7) 14 (15,6) 10 (11,1) 6 (6,7)
Odos būklė, odos spalva 56 (62,2) 17 (18,9) 9 (10) 8 (8,9)
Gleivinių būklė 8 (8,9) 63 (70) 12 (13,3) 7 (7,8)
χ2=274,654, Ils=12, p=0,0001
Nuolatinis stebėjimas 72 (80) 6 (6,7) 10 (11,1) 2 (2,2)
Ligonio asmeninė higiena 42 (46,2) 36 (39,6) 12 (13,3) 1 (1,1)
Vaistų administravimas 36 (40) 50 (55,6) 4 (4,4) 0
Saugios aplinkos palaikymas 78 (86,7) 2 (2,2) 10 (11,1) 0
χ2=100,411, Ils=9, p=0,0001

Gyvybinė veikla ir jos verti-
nimo poreikis

Labai svarbu
n (proc.)

Svarbu
n (proc.)

Vidutiniškai
svarbu

n (proc.)

Nesvarbu
N (proc.)

Širdies susitraukimų dažnis 2 (2,2 ) 86 (95,6) 1 (1,1) 1 (1,1)
EKG 81 (90) 6 (6,7) 2 (2,2) 1 (1,1)
Arterinis kraujospūdis (AKS) 9 (10) 72 (80,0) 6 (6,7) 3 (3,3)
Centrinis veninis spaudimas 
(CVS)

8 (8,9) 77 (85,6) 5 (5,6) 0

Temperatūra 0 90 (100) 0 0
Perkutaninė deguonies satu-
racija

21 (23,3) 63 (70) 5 (5,6) 1 (1,1)

Kvėpavimo dažnis 11 (12,2) 74 (82,3) 2 (2,2) 3 (3,3)
Kairiojo prieširdžio spaudimas 68 (75,6) 17 (18,9) 3 (3,3) 2 (2,2)
χ2=408,754, Ils=21, p=0,0001

1 lentelė. Demografiniai duomenys

2 lentelė. Pacientų būklės vertinimo požymiai.

3 lentelė. Gyvybinė veikla ir jos vertinimo poreikis periooperaciniu laikotarpiu.

Atsakymuose buvo galimi keli pasi-
rinkimo variantai.

Priešoperacinis laikotarpis. 
Nustatyta, kad dauguma (93,3 proc., 
n=84) slaugytojų reikšmingai dažniau 
vertina pulsą ir kvėpavimo dažnį; kiti 
6,7 proc. (n=6) pulso matavimą, 4,4 
proc. (n=4) vaistų administravimą 
priskyrė prie vidutiniškai svarbios 
veiklos. Dauguma (60 proc., n=54) 
slaugytojų vertina kraujospūdžio 
(AKS), pulso, temperatūros poky-
čius dažniau nei paciento irzlumą (p 
<0.05). Odos ir gleivinių būklės poky-
čius rečiau vertina 16,7 proc. apklaus-
tųjų, atitinkamai 8,9 proc. (n=8) ir 7,8 
proc. (n=7). Nustatytos koreliacijos 
(p<0,01) tarp dažniausių gyvybinių 
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veiksnių, ypač, kai šlapimo išskyrimas yra 0,5 ml/kg/val. ir mažesnis. Vertindami 
slaugos poreikius ir pooperacines komplikacijas, tiriamieji turėjo galimybę pasi-
rinkti vieną ar kelis atsakymų variantus. Dauguma apklaustųjų (73,3 proc., n=66) 
teisingai vertino 4 fizinius veiksnius, sukeliančius pragulas; maža dalis (2,3 proc., 
n=2) nurodė du veiksnius; ketvirtadalis apklaustųjų (24,4 proc., n=22) pažymėjo 
3 fizinius veiksnius (drėgmę, trintį ir slinkimą), sukeliančius pragulas (p <0,05). 

Dauguma apklaustųjų (95,6 proc., n=86) prie labai svarbių veiksnių perioo-
peraciniu laikotarpiu priskyrė priemonių nuo pragulų naudojimą. Pooperaciniu 

laikotarpiu prie labai svarbių ir svar-
bių veiksnių dauguma respondentų 
pažymėjo paciento higieną ir tvarsčio 
keitimo dažnį (4 lentelė).

Daugiau nei trečdalis apklaus-
tųjų (38,9 proc., n=35) prie dažnų 
komplikacijų priskiria plaučių venti-
liacijos sutrikimą, 45,6 proc. (n=35) 
infekciją, 43,3 proc.(n=39) − krau-
javimą iš žaizdos. Daugiau nei pusė 
respondentų (56,7 proc., n=51) mažai 
svarbiu ir retai pasitaikančiu veiksniu 
laiko širdies tamponadą, 15,6 proc. 
(n=14) apklaustųjų šlapimo katete-
rio užsikimšimą pažymėjo kaip mažai 
svarbų veiksnį. Svarbiems veiksniams 
priskiriama intubacinio vamzdelio 
priežiūra, jo padėtis, sekreto siurbi-
mas; širdies tamponada (13,3 proc.). 
Rečiausiomis komplikacijomis  res-
pondentai nurodė kraujavimą (5,6 
proc.), žarnyno peristaltikos sutriki-
mus, odos ir gleivinių pokyčius (20 
proc.), (5 lentelė).

Rezultatų aptarimas
Europos įgimtų anomalijų regis-

tro duomenimis, apsigimimų skai-
čius pastaraisiais metais auga, tarp 
visų įgimtų anomalijų dažniausia yra 
įgimta širdies yda. Šių pacientų poo-
peracinė priežiūra, slaugos poreikiai 
yra nemažas iššūkis, teikiant slaugos 
paslaugas [10]. Stebima operacijų 
mažėjimo tendencija, nes didesnis 
dėmesys skiriamas prevencijai [11]. 
Analizuojant kitų Europos valstybių 
vaikų įgimtų širdies ydų operacijų 
skaičius, tyrimo duomenys yra pana-
šūs. Daugelyje išsivysčiusių Vakarų 
valstybių dėl vaisiaus patikros ir 
nėštumo nutraukimo sunkių įgimtų 
širdies ydų paplitimas mažėja, tačiau 
bendras paplitimas pasauliniu mastu 
didėja [12]. 

I. Muntean ir kt. (2017) pažymi, 
kad įgimta širdies liga yra dažniausia 
įgimta anomalija − vaikų sergamumo 
ir mirtingumo priežastis. Dažnos šir-
dies anomalijų grupės apima pertva-

Komplikacijos Labai dažnos
n (proc.)

Dažnos
n (proc.)

Vidutiniškai 
dažnos

n (proc.)

Niekada
n (proc.)

Plaučių ventiliacijos sutrikimai, 
atelektazės

30 (33,3) 35 (38,9) 19 (21,1) 6 (6,7)

Pragulos 9 (10) 17 (18,9) 49 (54,4) 15 (16,7)
Žarnyno peristaltikos sutrikimai 
(viduriavimas, pilvo pūtimas)

17 (18,9) 24 (26,7) 31 (34,4) 18 (20)

Infekcija (pneumonija, sepsis) 12 (13,3) 41 (45,6) 26 (28,9) 11 (12,2)
Šlapimo kateterio užsikimšimas 9 (10)  22 (24,4) 45 (50) 14 (15,6)
Kraujavimas 18 (20) 39 (43,3) 28 (31,1) 5 (5,6)
Širdies tamponada 12 (13,3) 12 (13,3) 51 (56,7) 15 (16,7)
χ2=88,281, Ils=18, p=0,0001
Skausmas, (požymiai, kurie parodo, kad pacientas kenčia)
Padažnėjęs pulsas ir kvėpavimas 84 (93,3) 4 (4,4) 1 (1,1) 1 (1,1)
Pakilęs AKS 87 (96,7) 3 ( 3,3) 0 0
Pakilusi temperatūra 18 (20) 54 (60) 16 (17,8) 2 (2,2)
Neramumas ir irzlumas 17 (18,9) 70 (77,8) 3 (3,3) 0
χ2=235,170, Ils=9, p=0,000

Veiksniai Labai svar-
bus

n, (proc.)

Svarbus
n, (proc.)

Vidutiniškai 
svarbus 

n, (proc.)

Nesvarbus
n, (proc.)

Kūno spaudimas 66 (73,3) 19 (21,1) 4 (4,4) 1 (1,1)
Trintis 9 (10) 15 (16,7) 48 (53,3) 18 (20)
Drėgmė 9 (10) 55 (61,1) 11 (12,2) 15 (16,7)
Slinkimas 15 (16,7) 64 (71,1) 9 (10) 2 (2,2)
Operacijos trukmė 12 (13,3) 23 (25,6) 41 (45,6) 14 (15,6)
χ2=265,086, Ils=12, p=0,0001
Periooperacinis laikotarpis
Priemonės  nuo pragulų  86 (95,6) 4 ( 4,4) 0 0
Pastangos palaikyti vienodą 
kūno padėtį

24 (26,7) 28 (31,1) 32 (35,6) 6 (6,7)

Pooperacinis laikotarpis
Kūno padėties keitimas ne re-
čiau kaip kas 2 val.

90 (100) 0 0 0

Priemonės nuo pragulų 11 (12,2) 51 (56,7) 24 (26,7) 4 (4,4)
Paciento asmens higiena 86 (95,6) 4 (4,4) 0 0
Tvarsčio keitimas 7 (7,8) 80 (88,9) 3 (3,3) 0
χ2=474,073, Ils=15, p=0,000

4 lentelė. Pragulas sukeliantys fiziniai veiksniai. 

5 lentelė. Pooperacinio laikotarpio komplikacijos.
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ros defektus, vožtuvų defektus ir nutekėjimo takų anomali-
jas [13,14]. Vaikų, sergančių įgimta širdies yda, ligos eiga, 
rizika priklauso nuo konkretaus apsigimimo tipo [14,15]. 
Mūsų tyrime gauti duomenys patvirtina kitų autorių įvar-
dytą įgimtų širdies ydų anomalijų klasifikavimą, atsiradimo 
priežastis.  Tyrime nustatyti prioritetiniai slaugos veiksmai, 
atliekami vertinant gyvybines veiklas: kvėpavimas, širdies 
susitraukimo dažnis, gleivinių būklės įvertinimas, prie labai 
svarbių veiksnių priskirtas nuolatinis pacientų stebėjimas. 
Panašius tyrimo rezultatus, kur prioritetai buvo teikiami ligos 
supratimui, gyvybinių būklių palaikymui, įtakos sveikatai 
aptarimui, pateikė ir kiti autoriai [10, 15]. 

Mūsų tyrime dauguma (70 proc.) respondentų slaugos 
personalo žinias apie vaikų su įgimta širdies yda slaugą 
vertino kaip pakankamas. Tiriamieji, dirbantys iki vienerių 
metų, labiau jaučia žinių trūkumą. Nepriklausomai nuo ži-
nių bagažo ir profesinės darbo patirties, dauguma slaugos 
personalo darbuotojų aktyviai dalyvauja mokymosi procese, 
tobulina žinias kursuose, seminaruose. Mokymo poreikių 
svarbą slaugos personalui pažymi ir panašūs kitų autorių 
tyrimai, o gauti tyrimo rezultatai atskleidžia nuolatinį žinių 
poreikį, siekiant  širdies ydą turinčių pacientų kokybiškos 
priežiūros. Visuose slaugos priežiūros etapuose yra svar-
būs prioritetiniai slaugos veiksmai, palaikant paciento su 
įgimta širdies yda gyvybines funkcijas [16,17]. Slaugant 
pacientus po įgimtos širdies ydos operacijos, žinių atnauji-
nimas ir praktika yra svarbios kiekviename priežiūros etape, 
ypač vertinant gyvybinius rodiklius, pavyzdžiui, organizmo 
prisotinimas deguonimi, kuris yra vienas veiksmingiausių 
metodų, leidžiantis užtikrinti kokybišką slaugą [18, 19]. Pa-
našūs rezultatai gauti ir mūsų tyrime, kur 85,6 proc. tiriamųjų 
labai svarbiam slaugos veiksniui priskyrė centrinio veninio 
spaudimo rodiklių vertinimą, daugiau nei pusė tiriamųjų prie 
svarbių veiksnių, reikalaujančių žinių ir praktinių įgūdžių, 
priskyrė saturacijos rodiklių, arterinio kraujospūdžio, kvė-
pavimo dažnio vertinimą.

Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausi slaugos veiksniai 
yra širdies susitraukimo dažnis, kvėpavimo funkcija, arterinio 
kraujo spaudimas. Pooperaciniu periodu ypač svarbiems 
veiksniams priskirtas laiku atpažintas operacinės žaizdos 
kraujavimas, žaizdos priežiūra, infekcijos profilaktika. Ver-
tinant pacientų specifines būkles, dauguma apklaustųjų kaip 
svarbų veiksnį nurodė pulsą, širdies susitraukimų dažnį, 
odos, gleivinės būklę, kvėpavimo dažnį. Pooperaciniu laiko-
tarpiu prie labai svarbių ir svarbių veiksnių apklaustieji pažy-
mėjo plaučių atelektazę ir peristaltikos sutrikimus, infekciją, 
pragulas, šlapimo kateterio užsikimšimą, kraujavimą. Verti-
nant paciento būklę, daugiau nei pusė (62,2 proc.) tiriamųjų 
odos spalvos vertinimą priskyrė labai svarbiam veiksniui. 
Prie svarbių veiksnių priskirtas pulso vertinimas, nuolatinė 

odos būklės priežiūra, kuri mažina pragulų atsiradimo ri-
ziką. Panašūs duomenys gauti kitų tyrėjų, vertinusių slaugos 
poreikius pacientams su atvira sternotomija, torakotomija. 
Slaugos personalas, prižiūrintis vaiką po įgimtos širdies ydos 
operacijos, svarbiam slaugos veiksmui priskiria nuolatinį 
fiziologinių ir hemodinaminių paciento rodiklių vertinimą, 
gydytojo, chirurgijos komandos personalo konsultacijas, 
esant gyvybinės veiklos pokyčių ir intervencijų reikalin-
gumo. Infekcijos prevencijos veiksniams priskiriama tvarsčio 
priežiūra, pragulų mažinimo veiksniams – nuolatinis odos 
būklės vertinimas ir priemonių nuo pragulų taikymas [19,20]. 
Mūsų tyrime gauti rezultatai yra panašūs: apie pusė tiriamųjų 
(45,6 proc.) vertina kolegų patarimus ir konsultuojasi su 
vyresniuoju personalu, gydytojais. Vertindami pooperacinio 
laikotarpio pragulų atsiradimo riziką, 73,3 proc. tiriamųjų 
nurodė pragulų profilaktiką kaip labai svarbų profilaktinį 
veiksnį.

Kiti tyrėjai pastebi, kad paciento po įgimtos širdies li-
gos operacijos klinikinė priežiūra, kurioje dalyvauja visa 
komanda, kartais kelia problemų, susijusių su suvokiama 
paciento fizine išvaizda [12,20]. Mūsų tyrime ši problema 
nebuvo nagrinėta.

Išvados 
1. Kiekviename slaugos etape vaikų priežiūra, dažniausiai 

nukreipta į gyvybinių funkcijų vertinimą ir jų palaikymą, 
žymiai pagerina vaikų po įgimtos širdies ydos operacijos 
sveikimo periodą. 

2. Priešoperaciniu laikotarpiu dažniausiai vertinamas 
AKS, pulsas, temperatūra. Periooperaciniu laikotarpiu – 
deguonies saturacija, AKS, kairiojo prieširdžio spaudimas. 
Pooperaciniu laikotarpiu slaugos veiksmai dažniau skirti 
komplikacijų profilaktikai: plaučių ventiliacijai, infekcijos 
prevencijai, žaizdos priežiūrai. Ketvirtadalis tiriamųjų svar-
biam slaugos poreikiui  priskiria pragulų priežiūrą, diurezės 
stebėseną, skausmo malšinimą.  

3. Daugiau nei pusė apklaustųjų turi pakankamai žinių 
apie vaikų su įgimta širdies yda slaugymą ir jas gilina to-
bulinimosi kursuose, seminaruose;  apie pusė apklaustųjų, 
kaip komandos nariai, semiasi patirties iš vyresniųjų kolegų, 
gydytojų. 
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NURSING NEEDS IN TAKING CARE OF CHILDREN 
WITH A CONGENITAL HEART DEFECT
Z. Gierasimovič, D. Skunčikienė, N. Surgunt

Keywords: congenital heart defect, vital functions, nursing 
needs. 

Summary
Treatment of infants and children with congenital heart defects 

is a complicated and complex process based on the team work prin-
ciple. The congenital heart defect accounts for 26 % of all conge-
nital anomalies in Lithuania and ranks second after the congenital 
anomalies of the central nervous system. Six-eight children are born 
with a congenital heart defect. Ventricular septal defect accounts 
for 20-30% of congenital heart defects. Aim. To assess the nursing 
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needs in taking care of the children with a congenital heart defect. 
Methods. A total of 90 nurses from the Cardiac Surgery Centre of 
one University Hospital in Vilnius whose work experience is from 
one to ten and more years participated in the investigation. The qu-
estionnaire survey was carried out in the course of three months. As 
many as 130 questionnaires were distributed (the responses consti-
tuted 69.2%). The performance of the nursing staff was assessed du-
ring the preoperative, perioperative and postoperative periods. Re-
sults. The performance of the nursing staff during the preoperative 
period: the majority of nurses (93.3%) measured the pulse and bre-
athing frequency significantly often; others (6.7%) indicated drug 
administration. The majority of nurses (60.0%) assessed changes 
in arterial blood pressure, the pulse, temperature more often than 
the patient’s irritability (p <0.05). 5.5% of the respondents assessed 
changes in the condition of skin and mucous membrane less frequ-
ently. Correlations (p<0.01) between a frequent assessment of vital 
functions and maintaining the safe environment were established. 
Observation and assessment of vital functions were more intense 
than maintenance of the safe environment (p=0.001). During the 
perioperative period: the majority (82.3%) of the respondents gave 
more priority to oxygen saturation, arterial blood pressure, pressure 
of the left auricle of the heart rather than to changes in tempera-
ture, breathing and skin colour (p <0.05) in the performance of the 
nurses. One the fifth of the respondents (17.7%) stated that assess-
ment of changes in the pulse and temperature was frequent practice 
of the nursing staff. During the postoperative period: half of the 
respondents (50.0%) attributed the observation of diuresis to very 
important acts performed by the nurses, especially when the pro-
duction of urine was 0.5 ml/kg/hour and lower. The majority of the 
respondents (73.3%) assessed correctly four physical factors that 

caused the formation of pressure ulcers; others (2.3%) indicated 
two factors and one the fourth of the respondents (24.4%) speci-
fied three physical factors (moisture, friction and movement) that 
caused the formation of pressure ulcers (p <0.05). One the fourth 
of the respondents (24.4%) attributed lung ventilation disorders, 
infection, bleeding to frequent complications, half of the respon-
dents (50.0%) indicated a blockage of the urinary catheter, the po-
sition of an intubation tube, suctioning secretions; others (20.0%) 
specified cardiac tamponade; others (5.6%) said that intestinal pe-
ristalsis, changes in skin were the rarest causes of complications. 
Conclusions. During each nursing period, taking care of children 
is most often directed towards the assessment of vital functions 
and their maintenance. During the preoperative period the arterial 
blood pressure, the pulse and temperature are most often assessed.  
During the perioperative period priority is given to oxygen satura-
tion, the arterial blood pressure, pressure of the left auricle of the 
heart. During the postoperative period, nursing actions were more 
often intended for the prevention of complications: lung ventilation, 
infection, taking care of the wound. One the fourth of the respon-
dents attribute physical factors that cause the formation of pressure 
ulcers, the observation of diuresis, prevention of pain to the prio-
rity actions. 3. More than a half of the respondents have sufficient 
knowledge of the children with a congenital heart defect and dee-
pen their knowledge by attending courses; about half of the res-
pondents, as members of the team, broaden their experience and 
knowledge from their colleagues and doctors.  
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