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Santrauka
Stuburo pažeidimai blogina žmogaus gyvenimo kokybę 

ir yra viena iš dažniausių slaugos problemų. Dažniausiai stu-
buro pažeidimus sukelia stiprūs ir greiti viso kūno judesiai. 

Tikslas − išanalizuoti slaugos poreikius po stuburo ope-
racijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje 
Vilniaus universiteto ligoninėje 2020-2021 m. Tyrime da-
lyvavo  121 pacientas (61,2 proc. vyrų ir 38,8 proc. moterų) 
po atliktos stuburo operacijos. Tyrimui naudota anketinė 
apklausa. Vertinta: stuburo pažeidimų atsiradimo rizika, 
skausmo stiprumas, lokalizacijos vieta, judėjimas. Tyrimo 
duomenys apdoroti  statistinės analizės SPSS Windows 26.0 
ir Excel 2013 programomis. Rezultatai. Nustatyta, kad daž-
niausiai stuburo pažeidimų patiria žmonės, keldami sunkų 
daiktą (63,6 proc.),  ar staigaus judesio metu (27,3 proc., 
n=33). Po operacijos stiprius skausmus menkų judesių metu 
dažnai jautė 19,0 proc. apklaustųjų, 35,5 proc. tiriamųjų 
dėl skausmo sutriko judėjimas, vidutinio stiprumo ir silpną 
skausmą pažymėjo 84,2 proc. tiriamųjų. Skausmą šlaunyse 
jautė 43,0 proc. tiriamųjų, sėdmenyse − 45,4 proc., dažnai  
pėdoje − 11,6 proc. tiriamųjų. Išvados. Didžiausią stuburo 
pažeidimo riziką kelia staigūs stuburo judesiai, netinkama 
kūno poza, keliant sunkų daiktą. Dažniausiai stebėtas slaugos 
poreikis − būtinybė  malšinti skausmą. 3. Trečdaliui tiriamųjų 
po stuburo operacijos judėjimo aktyvumas sumažėjo dėl 
priverstinio stuburo judesių apribojimo ir laikino savaran-
kiškumo sumažėjimo.  

Įvadas
Trauma − tai audinių arba organų sužalojimas. Esant ūmi-

nei traumai, traumuojantis veiksnys veikia staiga ir trumpą 
laiką, esant lėtinei – nuolat ir ilgai. Kūno sužalojimas vadi-
namas fizine trauma [1]. Trauma, kai jėga ar daiktas smogia 
kūnui, laikoma bukosios jėgos trauma. Traumos metu susi-
daranti energija, kuri sužaloja žmogaus kūną, priklauso nuo 

kūno judėjimo greičio bei kūno masės. Toks sužalojimas gali 
sukelti vidinius kraujavimus, kaulų lūžius [2].

Visame pasaulyje jaunesnių nei 35 metų žmonių neį-
galumo ir mirties priežastis yra traumos, kurių daugumą 
sukelia bukoji jėga [3]. Kita traumų rūšis – tai prasiskver-
bianti trauma, kai  daiktas perveria odą ir susiformuoja atvira 
žaizda. Viena iš dažnų pacientų problemų yra nemalonus 
sensorinis ir emocinis potyris − skausmas.  Pooperaciniu 
laikotarpiu skausmas, kaip poveikio audiniams signalas, 
yra intensyvus, kinta priklausomai nuo jų gijimo procesų, 
judesių. Svarbiausias skausmo požymis yra laikas, per kurį 
ūminis skausmas praeina.  Skausmo intensyvumui vertinti 
rekomenduojamos skalės: žodinio apibūdinimo skalė (angl. 
Word descriptor scale),  skaitmeninės analogijos skalė (angl. 
Numeric Rating Scale),  arba veido grimasų skalė (VGS). 
Žodinio apibūdinimo skalėje (ŽAS)  skausmas įvertinamas 
naudojant frazes: „nėra skausmo“, „silpnas skausmas“, „vi-
dutinis skausmas“, „stiprus skausmas“, „nepakeliamas skaus-
mas“. Veido grimasų skalę (VGS) sudaro penki paveikslėliai 
su veido išraiškomis, o naudojant skaitmeninės analogijos 
skalę (SAS), skausmas vertinamas skaitmenimis nuo 0 iki 
10 [4]. Skausmo malšinimas derinamas su  konkretaus pa-
ciento poreikiais ir visais atvejais stengiamasi apsaugoti nuo 
skausmo, jį palengvinti. Svarbūs skausmo gydymo aspektai: 
pažeisto organo funkcijos atkūrimas, vaistų vartojimo ir chi-
rurginių procedūrų mažinimas [5]. Slaugos personalas turėtų 
suprasti paciento problemą pagal stereotipinį elgesį, pavyz-
džiui, verkimą, dejones, sujaudinimą ir drebulį.  Slaugytojas 
turėtų sugebėti atpažinti, identifikuoti  skausmo užuominas, 
o tai nėra lengva užduotis, nes pacientas ir  medicinos perso-
nalas gali skirtingai suvokti skausmą. Slaugos personalas turi 
suprasti skausmo etiologiją, veikimo mechanizmą, o naudo-
jant bendravimo metodus, greičiau nustatomas skausmo sti-
prumas, jo vieta, parenkama veiksminga skausmo malšinimo 
terapija, įvertinamas skausmo malšinimo efektyvumas, bei 
savalaikė pagalba pacientui. Svarbus slaugytojo edukacinis 
vaidmuo, mokant pacientą matuoti savo skausmą balais, 
motyvuojant įveikti skausmą [6]. 

E. Fitzpatrick (2018) teigimu, pacientų slauga po nugaros 
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smegenų pažeidimo reikalauja didelio slaugos personalo 
indėlio ir pačių pacientų motyvacijos. Pooperacinis perio-
das yra sunkus, dažnai ligonis jaučiasi bejėgis, kamuojamas 
skausmų. Sumažėjęs pacientų fizinis aktyvumas yra viena 
iš slaugos problemų, neskaitant pooperacinių komplikacijų 
[7]. Skausmas vis dar yra menkai ištirta problema. Tinka-
mam skausmo valdymui dažnai kliudo sveikatos specialistų 
analgetikų kontrolės žinių ir įgūdžių trūkumas. Tai rodo, 
pavyzdžiui, nerimas dėl neigiamo opioidų poveikio, baimė 
dėl priklausomybės nuo narkotikų [8].

Komplikacijos yra pagrindinis medicinos personalo rū-
pestis po stuburo juosmens operacijos. Jų pasekmės gali 
turėti įtakos pacientų būsimai nepriklausomybei. Viena iš 
dažniausių komplikacijų yra pjūvio vietos infekcija, kurios 
rizikos veiksniai − cukrinis diabetas, nutukimas (kūno ma-
sės indeksas, KMI > 35 kg / m2), poodinių riebalų storis, 
daug gretutinių ligų, rizikos veiksniai susiję su anestezija, 
chirurginis pjūvis, invazijos trukmė [9]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti pacientų po stuburo ope-
racijos slaugos poreikius.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus universiteto ligoni-

nėje 2020-2021 metais. Tyrime dalyvavo  121 pacientas 

(61,2 proc. vyrų ir 38,8 proc. moterų) po atliktos stuburo 
operacijos. Tyrimui naudota anketinė apklausa. Vertinta: 
stuburo pažeidimų atsiradimo rizika ir skausmo stiprumas 
(vertintas naudojant  vaizdo analogijos skalę (VAS) 10 cm 
tiesės atkarpoje. Jos pradžia reiškia, kad „skausmo nėra“, o 
pabaiga −„nepakeliamas skausmas“, skausmo lokalizacija, 
judėjimas). Tyrimo duomenys apdoroti  statistinės analizės 
SPSS Windows 26.0 ir Excel 2013 programomis.

Tyrimo rezultatai
Bendra tiriamųjų charakteristika. Tyrimo metu nusta-

tyta, kad 76 proc. respondentų, patyrę stuburo pažeidimą, 
atvykę gydytis planine tvarka, 24 proc. - skubos tvarka.  34,0 
proc. moterų ir 17,6 proc. vyrų hospitalizuoti skubos tvarka, 
p=0,05. Palyginus hospitalizuotus pacientus pagal lytį,  nu-
garos pažeidimus dažniau patyrė vyrai (74,3 proc.), negu 
moterys  (57,4 proc.), tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų 
tarp lyčių nenustatyta (p>0,05). Nustatyta, kad vyresnių nei 
60 m. pacientų amžiaus grupėje, lyginant su tiriamųjų iki 
60 metų amžiaus grupe, patyrusiųjų nugaros traumas buvo 
89,3 proc. daugiau (p<0,01). 74,0 proc. tiriamųjų stuburo 
pažeidimų priežastis buvo statinis, sėdimas darbo pobūdis, 
(1 lentelė). 

Lytis

Stuburo pažeidimai, 
n (%) p

taip ne
Moteris 27 (57,4%) 20 (42,6%)

p=0,072
Vyras 55 (74,3%) 19 (25,7%)
Amžius
Iki 60 m. 57 (61,3%) 36 (38,7%)

 p=0,005> 60 m. 25 (89,3%) 3 (10,7%)
Darbo pobūdis
Fizinis (dinaminis, mišrus) 45 (63,4%) 26 (36,6%)

p=0,242
Fizinis (statinis, sėdimas) 37 (74,0%) 13 (26,0%)

Lytis

Stuburo skausmo intensyvumo 
laikas,  n (%) χ2=8,756,

lls=2,     
p=0,013

ryte vakare nuolat
Moteris 22 (46,8%) 17 (36,2%) 8 (17,0%)
Vyras 16 (21,6%) 43 (58,1%) 15 (20,3%)
Amžius
Iki 60 m. 31 (33,3%) 50 (53,8%) 12 (12,9%) χ2=9,770, 

lls=2, 
p=0,008

> 60 m. 7 (25,0%) 10 (35,7%) 11 (39,3%)

Skausmo 
lokalizacija 

Lytis Dažnai
n (%)

Kartais
n (%)

p

Šlaunys Moterys 44 (93,6%) 3 (6,4%) 0,056
Vyrai 74 (100,0%) 0 (0,0%)

Sėdmenys Moterys 21 (44,7%) 26 (55,3%) 1,000
Vyrai 34 (45,9%) 40 (54,1%)

Blauzdos Moterys 36 (76,6%) 11 (23,4%) 0,076
Vyrai 66 (89,2%) 8 (10,8%)

Pėda Moterys 7 (14,9%) 40 (85,1%) 0,393
Vyrai 7 (9,5%) 67 (90,5%)

Skausmo 
lokalizacija

Judėjimo apribojimas dėl skausmo
   dažnai, n (%) kartais, n 

(%)
p

Šlaunys 61 (51,7%) 57 (48,3%) 1,000
2 (66,7%) 1 (33,3%)

Sėdmenys 38 (69,1%) 17 (30,9%) 0,001
25 (37,9%) 41 (62,1%)

Blauzdos 53 (52,0%) 49 (48,0%) 1,000
10 (52,6%) 9 (47,4%)

Pėda 10 (71,4%) 4 (28,6%) 0,159
53 (49,5%) 54 (50,5%)

1 lentelė. Stuburo pažeidimų dažnumas pagal lytį, amžių, darbo 
pobūdį.

2 lentelė. Skausmo intensyvumo vertinimas (pagal lytį, amžių). 

3 lentelė. Moterų ir vyrų jaučiamo skausmo lokalizacijos paly-
ginimas.

4 lentelė. Respondentų skirtingose vietose jaučiamo skausmo są-
sajos su sutrikusiu judėjimu. 
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Pooperacinio skausmo intensyvumas vertintas VAS balų 
skale. Po operacijos 69,4 proc. tiriamųjų skausmo intensy-
vumą vertino 4-5 balais. Silpną, 1-3 balų skausmą pažymėjo 
25,6 proc.  tiriamųjų,  stiprų 6-7 balų  skausmą jautė 5,0 
proc. tiriamųjų. Tyrimo metu palygintas stuburo skausmo 
intensyvumas tarp vyrų ir moterų. Nustatyta, kad 46,8 proc. 
(n=22) moterų dažniausiai intensyvus skausmas būna ryte, 
58,1 proc.  (n=43) vyrų intensyvesnį skausmą jaučia vakare  
(p<0,05). Lyginant skausmo intensyvumą pagal amžių, nu-
statyta, kad nuolatinį skausmą dažniau nurodė vyresni nei 
60 metų  tiriamieji (p<0,01), (2 lentelė).

Lyginat vyrų ir moterų skausmo lokalizaciją, statistiškai 
reikšmingo skirtumo nenustatyta (p>0,05). Atliktas statistinis 
moterų ir vyrų skausmo lokalizacijos palyginimas, įvertintos 
tam tikrose kūno vietose jaučiamo skausmo stiprumo ir sa-
varankiškos veiklos apribojimų dėl skausmo sąsajos. Dažnai 
(93,6 proc., n=44) moterys ir visi vyrai skausmo lokalizaciją 
nurodė šlaunyse, kartais  (23,4 proc., n=11 moterų ir  10,8 
proc., n=8 vyrų) – blauzdoje (3 lentelė). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad pacientams, jaučiantiems 
skausmą sėdmenyse (lyginant su pacientais, kurie skausmą 
šioje vietoje jautė rečiau), dėl skausmo intensyvumo dažniau 
sutrikdavo judėjimas (p=0,001). Nustatytos statistiškai reikš-
mingos sąsajos tarp pacientų jaučiamo skausmo sėdmenyse 
dažnumo ir slaugos poreikio, atliekant tam tikras kasdienes 
veiklas (atsikėlimas iš lovos, kūno padėties keitimas). 69,1 
proc. (n=38) tiriamųjų, jaučiantiems skausmą sėdmenyse 
(lyginant su tiriamaisiais, kurie skausmą šioje vietoje jautė 
rečiau), dažniau teikiami slaugos poreikiai norint įsitverti, 
atsikelti  nuo kėdės, atlikti kūno  higienos procedūras. Daž-
niau (37,9 proc., n=25) tiriamiesiems  kyla sunkumų, norint 
pasilenkti arba atsiklaupti (p<0,001). Nenustatyta reikšmingų 
sąsajų tarp dažno skausmo šlaunyse, blauzdose arba pėdoje 
ir slaugos poreikių higienos procedūroms, atsikėlimui, kūno 
padėties keitimui, judėjimui (4 lentelė). 

Nustatyta, kad ilgai sėdint (nekeičiant kūno padėties), 
70,2 proc. (n=85) tiriamųjų dažnai jaučia skausmą. Pacientai 
jaučia skausmą ilgai stovėdami (7,4 proc.), nekeisdami kūno 
padėties (76,0 proc., n=92), gulintieji, nekeičiant kūno padė-
ties (17,4 proc.),  atliekant higienos procedūras (16,5 proc., 
n=20).  Dauguma tiriamųjų (89,3 proc., n=108) skausmą 

Kada jau-
čiate stuburo  
skausmą?

Taip
n (%)

Dažnai
n (%)

Kartais
n (%)

Ne
n (%)

Ilgai sėdint 27 
(22,3%)

85 
(70,2%)

5 
(4,1%)

4 
(3,3%)

Ilgai stovint 9 
(7,4%)

14 
(11,6%)

95 
(78,5%)

3 
(2,5%)

Ilgai nekei-
čiant kūno 
padėties

92 
(76,0%)

2 
(1,7%)

2 
(1,7%)

25 
(20,7%)

Gulint (ne-
keičiant kūno 
padėties)

21 
(17,4%)

27 
(22,3%)

5 
(4,1%)

68 
(56,2%)

Atliekant 
higienos 
procedūras 

20 
(16,5%)

10 
(8,3%)

88 
(72,7%)

3 
(2,5%)

Atsikeliant, 
ar keliant 
daiktus

108 
(89,3%)

9 
(7,4%)

3 
(2,5%)

1 
(0,8%)

Skausmo malši-
nimo būdai

Lytis Dažnai
n (%)

Kartais 
n (%)

p

Fizinio aktyvumo 
savarankiškas 
didinimas

Moterys 15 (31,9%) 32 (68,1%) 0,285
Vyrai 16 (21,6%) 58 (78,4%)

Taisyklinga kūno 
laikysena
(stovint, sėdint, 
gulint, atsistojant)

Moterys 13 (27,7%) 34 (72,3%) 0,168
Vyrai 

12 (16,2%) 62 (83,8%)

Medikamentinis 
skausmo mal-
šinimo būdas 
(vaistai) 

Moterys 36 (76,6%) 11 (23,4%) 0,078
Vyrai 

45 (60,8%) 29 (39,2%)

Kūno masažas Moterys 29 (61,7%) 18 (38,3%) 0,705
Vyrai 42 (56,8%) 32 (43,2%)

Kentėjimas Moterys 14 (29,8%) 33 (70,2%) 0,555
Vyrai 27 (36,5%) 47 (63,5%)

Skausmo malši-
nimo būdai

Amžius Dažnai
n (%)

Kartais
n (%)

p

Fizinio aktyvumo 
savarankiškas 
didinimas 

Iki 60 m. 22 (23,7%) 71 (76,3%) 0,459
> 60 m. 9 (32,1%) 19 (67,9%)

Taisyklinga kūno 
laikysena
(stovint, sėdint, 
gulint, atsistojant) 

Iki 60 m. 19 (20,4%) 74 (79,6%) 1,000
> 60 m.

6 (21,4%) 22 (78,6%)

Medikamentinis 
skausmo mal-
šinimo būdas 
(vaistai)

Iki 60 m. 73 (78,5%) 20 (21,5%) <0,001
> 60 m.

8 (28,6%) 20 (71,4%)

 Kūno masažas Iki 60 m. 62 (66,7%) 31 (33,3%) 0,002
> 60 m. 9 (32,1%) 19 (67,9%)

Kentėjimas Iki 60 m. 22 (23,7%) 71 (76,3%) <0,001
> 60 m. 19 (67,9%) 9 (32,1%)

7 lentelė. Respondentams taikomi skausmo malšinimo būdai (pagal 
amžių).

5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus, kada jie 
jaučia stuburo skausmą.

6 lentelė. Vyrų ir moterų taikomi skausmo malšinimo būdai.
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jaučia keldamiesi, ar keldami daiktus  (5 lentelė).
Palyginti vyrų  ir moterų taikomi skausmo malšinimo bū-

dai, tokie kaip fizinio aktyvumo didinimas, taisyklinga laiky-
sena, vaistai, kūno masažas ir kentėjimas. Nustatyta, kad daž-
nai vyrai (21,6 proc., n=16) pooperaciniu laikotarpiu didina 
fizinį aktyvumą (intensyviau atlieka fizinius pratimus, grei-
čiau eina, labiau savarankiški). 27,7 proc. (n=13) moterų pa-
laiko taisyklingą laikyseną, 76,6 proc. (n=36) moterų dažniau 
skausmą malšiną vaistais, 29,8 proc. (n=14) tiriamųjų moterų 
skausmo malšinimui renkasi masažą. 36,5 proc. (n=27) vyrų 
labiau kenčia skausmą, nei moterys (29,8 proc.). Statistiš-
kai reikšmingų skirtumų  nenustatyta, (p>0,05), (6 lentelė).

Palyginti pasirenkamus skausmo malšinimo būdus iki 
60 metų ir vyresnių nei 60 metų amžiaus grupėse, nustatyta 
keletas statistiškai reikšmingų skirtumų. 78,5 proc. respon-
dentų iki 60 metų, lyginant su vyresniais nei 60 metų respon-
dentais, skausmo malšinimui dažniau rinkosi medikamentinį 
būdą (p<0,001). 20,4 proc. (n=19) tiriamųjų iki 60 metų 
amžiaus grupėje skausmo malšinimui taikydavo taisyklingos 
kūno laikysenos būdą (atliekant tam tikrus judesius atsi-
keliant, stovint, sėdint, gulint). Vyresni nei 60 metų (76,3 
proc., n=14) tiriamieji dažniau rinkosi kentėti ir skausmo 
nemalšinti kitais būdais (p<0,001). Vyresnių nei 60 metų 
tiriamųjų grupėje rečiau taikomi šie skausmo malšinimo 
būdai: kūno masažas, savarankiškas fizinis aktyvumas (po 
67,9 proc., n=19), taisyklinga kūno laikysena (78,6 proc., 
n=22), (7 lentelė). 

Apibendrinimas
Plečiantis žmogaus veiklai, dažnesni stuburo pažeidimų 

atvejai, kurių priežastis − svorio kilnojimas, kritimai, dėl 
kurių dažniau nukenčia vyrai. Tyrimu nustatyta, kad trečdalis 
moterų patyrė stuburo pažeidimus. Dvigubai dažniau stuburo 
pažeidimai nustatyti vyrams. Panašūs kitų šalių autorių ty-
rimai, kuriuose nustatyti dominuojantys stuburo pažeidimų 
atvejai tarp vyrų, pavyzdžiui, Ispanijoje – 80,1 proc. atvejų 
[15], Saudo Arabijoje dėl kritimo, sunkumų kilnojimo 31,6 
proc. vyrų patyrė stuburo pažeidimus [10], Kinijoje didesnė 
dalis vyrų nukenčia dėl stuburo pažeidimų, ilgėja jų sveikimo 
periodas, prastėja fizinė ir psichologinė sveikata. Pastebėta, 
kad pacientų amžius sudaro dvi didžiąsias grupes: viena 
grupė iki 30 metų, kurioje dažnesnės stuburo traumos, kita 
grupė − vyresni nei 65 metai žmonės, kurioje dažnesni stu-
buro pažeidimai siejami su darbu, svorio kilnojimu, kritimais, 
o pasekmės susijusios  su nepilna motorine disfunkcija [16]. 
Anot A. Leidinger ir kt. (2019), 63,6 proc. stuburo pažei-
dimus dažniausiai patiria žmonės, keldami sunkų daiktą, 
27,3 proc. staigaus judesio metu, − tai pagrindinė negalios 
priežastis [11]. Panašūs tyrimai atlikti Kanadoje. Nustatyta, 
kad kritimai, staigaus judesio atvejai yra viena iš dažniausių 

stuburo pažeidimo priežasčių [17]. Panašus tyrimas atliktas 
M. Husky ir kt. (2018), kuriame  vertinama stuburo pažei-
dimų rizika pagal fizinį (dinaminį, mišrų, statinį, sėdimą) 
darbą ir pažeidimų įtaka gyvenimo kokybei, kuri dėl pažei-
dimo suprastėja [12,18].  Mūsų tyrime pooperacinį skausmą 
tiriamieji vertino 4-5 balais, dažniausia skausmo lokalizacija 
buvo sėdmens srityje, kuomet paciento kūno padėtis buvo: 
ilgai sėdint, stovint, nekeičiant stuburo padėties, gulint, atsi-
keliant, keliant daiktą, − šiais atvejais stuburo apkrova buvo 
didesnė, nei įprastai gulint. Nustatyta, kad skausmo intensy-
vumas sustiprėja vakare (58,1 proc. vyrams ir pacientams per 
60 metų amžiaus grupėje). Skausmo intensyvumo nustatymui 
per parą, 2018 m. atliktas panašus mokslinis tyrimas, nusta-
tyti lyčių skirtumai, vertinant skausmą, gyvenimo kokybę 
[13]. Tinkamai neįvertintas ar nenumalšintas skausmas gali 
turėti įtakos ilgesnei hospitalizacijai. Pacientai ilgiau kenčia 
ūminį skausmą, kuris ilgainiui gali pereiti į lėtinį. Dažnai 
pacientai gali pervertinti patiriamą skausmą, tam turi įtakos 
ir psichologiniai veiksniai [14]. Dauguma vyresnio amžiaus 
žmonių nedaro fizinių pratimų. Tyrimu nustatyta, kuo dides-
nis respondentų fizinis aktyvumas, tuo geresnė jų sveikatos 
būklė, mažesnis skausmo intensyvumas. 

Užsiimti fizine veikla gali būti vidinė, išorinė motyvacija 
ir amotyvacija. Pagyvenusieji yra motyvuoti savarankiškai 
atlikti kasdienę veiklą. Mūsų tyrime 21,6 proc. tiriamųjų vyrų 
labiau motyvuoti, jie didina fizinį aktyvumą ir su mažiausia 
pagalba atlieka kūno higienos kasdienę veiklą.  

 Slaugos poreikių tenkinimas reikalingas palaikyti tiria-
mųjų savarankiškumą, malšinti skausmą po operacijos, ar 
edukacinei veiklai, mokant pacientą judėjimo funkcijos po 
stuburo operacijos.  

 
Išvados 
1. Didžiausią stuburo pažeidimo riziką kelia staigūs stu-

buro judesiai, netinkama kūno poza,  keliant svorį.  
2. Dažniausi slaugos poreikiai po stuburo operacijos yra 

skausmo malšinimas, judėjimo funkcijos 3. palaikymas. 
3. Trečdaliui tiriamųjų po stuburo operacijos judėjimo 

aktyvumas sumažėjo dėl priverstinio stuburo judesių apri-
bojimo ir laikino savarankiškumo sumažėjimo.  
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NURSING NEEDS AFTER SPINAL SURGERY
V. Butkevič, Z. Gierasimovič, L. Gedrimė, V. Nomeikienė

Keywords: spinal pain, nursing needs, postoperative care.
Summary
Spinal injuries impair the quality of life and are one of the most 

common problems in nursing. Spinal injuries are most often cau-
sed by strong and rapid movements of the whole body. 

Objective: to analyse the nursing needs of patients after spi-
nal surgery.

Materials and methods of the research. The research was con-
ducted in one Vilnius University Hospital between 2020 and 2021. 
The research included 121 patients (61.2% men and 38.8% wo-
men) after spinal surgery. The research was conducted using a qu-
estionnaire survey. Assessed: risk of spinal lesions, pain severity, 
location, mobility. The data were processed using SPSS Windows 
26.0 and Excel 2013 statistical analysis software.  Results. It was 
found that 63.6% of spinal injuries were caused by lifting heavy 
objects and 27.3% by sudden movements. (n=33). After the sur-
gery, 19.0% of the subjects had frequent, severe pain during minor 
movements, 35.5% of the subjects had impaired movement due to 
pain, and 84.2% of the subjects had moderate and mild pain. Pain 
in the thighs was reported by 43.0% of the subjects, the location 
of pain in the buttocks was noted by 45.4% of the subjects, and 
frequent pain in the feet was reported by 11.6% of subjects. Con-
clusions. 1. The biggest risk of spinal injury is sudden movements 
of the spine and improper body posture when lifting heavy objects. 
2. The most commonly observed need for nursing care was for pain 
relief. 3. One-third of the subjects had a reduction in mobility after 
spinal surgery, due to involuntary restriction of spinal movements 
and a temporary decrease in independence.
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