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Santrauka
Tyrimo tikslas − apžvelgti širdies nepakankamumu ser-
gančių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo galimybes 
ir naudą, papildomai taikant šį metodą.
Tyrimo metodai. Darbui atlikti naudota PubMed duomenų 
bazė ir Google Scholar specializuotos paieškos sistema. 
Dėmesys kreipiamas į naujausią literatūrą.
Tyrimo apibendrinimas. Pacientų, sergančių širdies ne-
pakankamumu, būklei palaikyti labai svarbu nuolatinis 
sveikatos stebėjimas ir atitinkamas gydymo koregavimas. 
Sistemos, bandančios nuotoliniu būdu atpažinti skubios 
pagalbos reikalaujančius širdies nepakankamumo atvejus, 
dažnai susiduria su klaidingai teigiamais atvejais, be to, 
reikalauja daug papildomos darbo jėgos. Ligą valdyti pa-
dedančios sistemos padeda nuotoliniu būdu įprastinėmis 
valandomis stebėti prižiūrimų pacientų rodiklius, kore-
guoti gydymą, mažinti hospitalizacijų skaičių ir miršta-
mumą. Naudojant implantuojamus sveikatos būklės ste-
bėjimo prietaisus, galima ankstyvoje stadijoje koreguoti 
paciento būklę ir neleisti širdies nepakankamumui sun-
kėti.    

Įvadas
Širdies nepakankamumas (ŠN) tai klinikinis sindromas, 

kuris susideda iš pagrindinių simptomų, tokių kaip dusulys, 
kulkšnių tinimas ir nuovargis, ir ligą lydinčių simptomų: padi-
dėjęs spaudimas jungo venose, plaučių spazmai ir periferinės 
edemos. Širdies struktūriniai ir (arba) funkciniai pakitimai 
lemia padidėjusį širdies vidinį spaudimą ir (arba) nepakan-
kamą širdies išstūmimo tūrį ramybėje ir (arba) fizinio krūvio 
metu [1]. Šiuo metu, neišskiriant amžiaus grupės, Europoje 
širdies nepakankamumu serga 3-5 iš 1000 gyventojų [2]. 
Lietuvoje šis sindromas vyresniems nei 18 metų žmonėms 
pasitaiko apie 47 iš 1000 gyventojų [3]. 

Siekiant pagerinti sveikatos būklę, širdies nepakanka-
mumu sergantiems pacientams rekomenduojama savaran-
kiškai rūpintis savo sveikata, kasdien stebėti kūno svorį, 
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siekiant įvertinti skysčių balansą, sekti širdies rodiklius ir 
anksti kreiptis pagalbos, jei atsiranda simptomų, kurie galėtų 
rodyti būklės blogėjimą [1]. Nuotolinė pacientų priežiūra gali 
užtikrinti priežiūros kokybę, prireikus padėti greitai gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas, sumažinti pacientų kelionės 
išlaidas ir apsilankymų klinikoje dažnumą [4].

Tyrimo tikslas − apžvelgti širdies nepakankamumu ser-
gančių pacientų nuotolinės būklės stebėjimo galimybes ir 
naudą, papildomai taikant šį metodą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių straipsnių apžvalga. Mokslinės 

literatūros šaltinių paieškai pasirinkta publikacijų duomenų 
bazė PubMed bei specializuota informacijos paieškos sistema 
Google Scholar. Straipsnių atrankos kriterijai: publikacijos 
anglų kalba, atitinkančios tyrimo temą, sutelkiant dėmesį į 
naujausią literatūrą.

Diskusija
Nuotolinė pacientų būklės priežiūra (NPBP) teikia ga-

limybę gauti paciento sveikatos informaciją, skirtą būklei 
įvertinti, nuotoliniu būdu. Tokie duomenys kaip simptomai, 
svoris, širdies ritmas ir kraujospūdis, gali būti renkami daž-
niau, saugomi elektroninėje sveikatos istorijoje ir naudojami 
paciento gydymo kontrolei ir korekcijai [4]. Dėl privers-
tinio tiesioginių konsultacijų nutraukimo daugelyje šalių 
COVID-19 pandemijos metu išryškėjo galimi nuotolinės 
pacientų stebėsenos privalumai [5]. NPBP sistemos, skirtos 
numatyti pacientų organų (organizmo) dekompensacijos ri-
ziką  ir skubiai jiems padėti, nerodo įtikinamų rezultatų. Di-
džiausia šių sistemų bėda − labai didelis klaidingai teigiamų 
atvejų skaičius. Pacientų sveikatos rodiklių stebėjimas turi 
vykti visą parą, todėl reikia papildomos darbo jėgos [6]. Kaip 
geresnis NPBP sistemos pritaikymas, siūloma ligos priežiūros 
strategija. Šis būdas padeda laiku koreguoti gydymą, leidžia 
pacientui stebėti savo būklę ir siekti numatytų gydymo tikslų, 
individualiai įsitraukiant į ligos valdymą. Kadangi pacientų 
duomenys yra gaunami nuolat, gydytojas gali juos patikrinti 
įprastu darbo metu, kaip ir atvykusių pacientų [5]. 

2017 metais atliktoje sisteminėje apžvalgoje buvo per-
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žiūrėti 39 tyrimai. Juose lyginami širdies nepakankamumo 
pacientai, kurių liga buvo stebima nuotoliniu ir  įprastiniu 
būdu. Šiose grupėse buvo lyginama su širdies nepakanka-
mumu susijusi hospitalizacija, jos trukmė ir mirštamumas. 
Gauti rezultatai parodė, jog pacientų, kuriems papildomai 
buvo taikoma nuotolinė priežiūra, mirštamumas buvo 20 
proc. mažesnis, jie buvo rečiau (37 proc.) hospitalizuojami, 
hospitalizacijos trukmė buvo trumpesnė [7]. 

Atliekant nuotolinę priežiūrą, taupomas paciento ir gy-
dytojo laikas, mažėja su apsilankymais susijusi gamtos tarša, 
nesant sąlyčio su kitais pacientais ir gydytojais, mažėja užsi-
krėtimo oro lašelių būdu perduodamomis ligomis. Kad NPBP 
sistema būtų naudinga, jai nereikia pranokti standartinių kon-
sultacijų, užtenka, kad rezultatai nebūtų prastesni [5].

Naujausiose Europos kardiologų draugijos gairėse reko-
menduojama neinvazyvi nuotolinė sergančiųjų ŠN priežiūra, 
siekiant sumažinti su širdies ir kraujagyslių ligomis bei ŠN 
susijusių pasikartojančių hospitalizacijų skaičių bei mirčių 
dėl šių priežasčių skaičių (II b klasė, B lygis) [1].  

Tikslesniam ligos stebėjimui gali būti naudojami implan-
tuojami prietaisai. Tokie matuokliai gali būti įšvirkščiami po 
oda ir naudojami širdies veiklai stebėti, sekti susitraukimų 
dažnį, ritmą, stebėti bioimpedansą [8]. Belaidžiai stebėjimo 
prietaisai gali būti įstumiami į plaučių veną. Šiuo atveju reika-
lingas išorinis daviklis, priimantis informaciją iš implantuoto 
prietaiso. Dažniausiai jis būna didesnis ir gali kelti pacientui 
nepatogumų. Šis stebėjimo būdas gali parodyti ankstyvą di-
astolinio plaučių arterijos spaudimo padidėjimą, kuris gali 
būti vienas iš pirmųjų sergančiųjų širdies nepakankamumu 
stazės požymių,  taip sumažindamas pasikartojančių hospi-
talizacijų skaičių [9]. Šis stebėjimo būdas rekomenduojamas 
simptominiams pacientams, kurie turi sumažintos išstūmimo 
frakcijos (≤ 35%) ŠN (IIb klasė, B lygis) [1].

Išvados
1. Nuotolinės priežiūros sistemos, skirtos atpažinti sku-

biosios pagalbos reikalaujančius atvejus, šiuo metu yra mažai 
patikimos ir sunkiai pritaikomos klinikinėje praktikoje.

2. Ligos priežiūrai skirtos sistemos turi potencialo suma-
žinti širdies nepakankamumu sergančių pacientų mirštamumą, 
hospitalizacijų skaičių ir pagerinti ligos eigą. Kartu sumažina-
mas vizitų skaičius ir su vizitu susiję nepatogumai: kelionės 
išlaidos, galimybė užsikrėsti nuo pacientų ir gydytojų.  

3. Implantuojami prietaisai gali padėti nuotoliniu būdu 
ankstyvoje stadijoje pastebėti širdies nepakankamumu ser-
gančių pacientų dekompensacijos riziką. 
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Summary
Objective. The aim of this study is to review the possibilities 

and benefits of telemonitoring of patients with heart failure.
Research methods. The study was conducted using the PubMed 

database and the Google Scholar specialized search engine. The 
focus was on recent literature.

Results of the study. Continuous health monitoring and appro-
priate adjustment of treatment are essential to maintain the outcome 
of patients with heart failure. Systems aiming to remotely identify 
cases requiring urgent care often encounter false positives alerts 
and require a lot of additional time and effort In contrast, disease 
management systems help to remotely monitor patient parameters 
and adjust treatment, reduce hospital admissions and mortality du-
ring routine hours. Using implantable devices to monitor health 
status can help to improve a patient‘s condition and prevent heart 
failure from worsening.   
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