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Santrauka 
Vaikų traumos − viena iš dažniausių vaikų mirties prie-
žasčių pasaulyje.  Europoje traumos yra pagrindinė  5-19 
metų vaikų mirties priežastis. Kasmet nuo netyčinių su-
žalojimų miršta beveik 42 tūkst.  0-19 metų vaikų ir 
paauglių. Vertinant vaikų traumas, išsiskiria dvi grupės: 
netyčinės traumos, tokios kaip patirtos sporto ar eismo 
įvykių metu, nukritus ar atsitrenkus į daiktą, o sužaloji-
mai, susiję su smurtiniais veiksmais ar savęs žalojimu, 
priskiriami tyčiniams. Kartais traumų išvengti tikrai nėra 
lengva, o tėvai dažniausiai yra pirmieji asmenys, esantys 
šalia vaiko ir galintys suteikti pagalbą. Svarbu, kad tėvai 
žinotų ir mokėtų atpažinti traumas bei gebėtų tinkamai 
suteikti pirmąją pagalbą. Tyrimų rezultatai atskleidžia, 
kad tėvams trūksta žinių apie pirmosios pagalbos veiks-
mus, vaikui patyrus traumą. Šio tyrimo tikslas buvo iša-
nalizuoti tėvų žinias apie pirmosios pagalbos veiksmus 
vaikui patyrus galūnių traumą, atsižvelgiant į tėvų amžių.
 Tyrimui atlikti buvo naudojamas kiekybinis tyrimo me-
todas – anoniminė anketinė apklausa. Duomenys buvo 
renkami internetinėje erdvėje 2021 m. lapkričio mėnesį. 
Tyrime dalyvavo 110 tėvų, auginančių mokyklinio am-
žiaus vaikus. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didesnė dalis tėvų ži-
nojo apie pagalbą vaikui patyrus galūnių kaulų lūžius, 
apie galūnės imobilizaciją, veiksmus, esant išnirimui, 
nudegimui (nusiplikymui). Nedidelė tėvų dalis nežinojo 
apie nudegusios vietos vėsinimą, galūnės imobilizaciją 
bei pagalbą, esant sąnarių ar raiščių patempimui. Di-
desnė dalis tėvų nurodė, kad jų žinios apie pirmosios 

pagalbos veiksmus nevisiškai pakankamos, žinių gauna 
iš interneto. Beveik pusė tėvų dešimties balų sistemoje 
savo žinias įsivertino 7-8 balais. Didesnė dalis tėvų, vy-
resnių kaip 41 m. amžiaus grupės, lyginat su kitomis 
amžiaus grupėmis, žinojo, kad traumuotai galūnei skirtų 
ramybės būseną ir pirmąsias paras kuo mažiau fizinio 
krūvio, nemanė, kad esant paviršiniam odos vientisumo 
pažeidimui, reikia odą plauti tekančiu vandeniu su muilu, 
nežinojo, ar esant atviram galūnės lūžiui, galima įtvarą 
dėti tiesiai ant atviros žaizdos. Didesnė dalis tėvų, pri-
klausančių 31 - 40 m. amžiaus grupei, lyginant su kito-
mis amžiaus grupėmis, nurodė, kad vėsintų nudegusią 
vietą kuo šaltesniu, lediniu vandeniu, jog oda greičiau 
atvėstų. Reikšmingai daugiau tėvų, priklausančių 25-30 
m. amžiaus grupei, nurodė, kad jų žinios apie pirmosios 
pagalbos veiksmus vaikui, patyrusiam galūnių traumą, 
yra visiškai nepakankamos.

Įvadas  
 Vaikų traumos − viena iš dažniausių vaikų mirties prie-

žasčių pasaulyje [1]. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
ir Jungtinių Tautų vaikų fondo  (UNICEF) 2008 m. vaikų 
sužalojimų prevencijos ataskaitoje nurodoma, kad sužalo-
jimai ir smurtas yra pagrindinis vaikų žudikas visame pa-
saulyje. Dėl šių priežasčių kasmet miršta maždaug 950 000 
vaikų ir jaunuolių iki 18 metų, kas valandą miršta daugiau 
nei 100 vaikų. Netyčiniai sužalojimai, įskaitant eismo įvy-
kius, griuvimus, nudegimus, apsinuodijimus ir skendimą, 
sudaro beveik 90,0 proc. šių atvejų [2]. Kiekvienais me-
tais Europos Sąjungoje maždaug 10 mln. įvairaus amžiaus 
vaikų namuose patiria sužalojimus, dėl kurių reikalinga me-
dikų pagalba [3]. Lietuvoje sužalojimai, apsinuodijimai ir 
tam tikro išorinio poveikio padariniai užima ketvirtą vietą 
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tarp ligų (būklių), kuriomis dažniausiai serga vaikai [4]. 
Vertinant vaikų traumas, galima išsiskirti dvi grupes: 

netyčinės traumos, tokios, kaip patirtos sportuojant ar eismo 
įvykių metu, nukritus ar atsitrenkus į daiktą, o sužalojimai, 
susiję su smurtiniais veiksmais ar savęs žalojimu, priskiriami 
tyčiniams [1]. Lietuvoje 2018 m. 0–17 m. amžiaus grupėje 
iš viso užregistruoti 116 193 susirgimai dėl sužalojimų, ap-
sinuodijimų ir tam tikro išorinio poveikio padarinių [4]. 

Lietuvos higienos instituto duomenimis (2021), vaikai 
traumas patiria namuose (43,9 proc.), kitose vietose (ug-
dymo įstaigose, sporto ir fizinio lavinimo erdvėse, gatvėje 
– 16,4 proc.), o 23,0 proc. visų traumų atvejų įvykio vieta 
nežinoma [4]. Nustatyta, kad mokykloje ir sporto bei fizinio 
lavinimo erdvėse dažniausiai traumas patiria 10 – 14 m. vai-
kai. 15 – 17 m. vaikai sudaro didžiausią dalį tų vaikų, kurie 
traumas patyrė gatvėje ir automagistralėje, tačiau dėl didė-
jančio savarankiškumo jie mažiau traumų patiria namuose 
[4]. Dažniausiai 2020 m. buvo gydyti 0-17 metų vaikai dėl 
pečių lanko ir rankų traumų (36,3 proc.) bei dėl galvos (25,6 
proc.) sužalojimų. Ambulatorinių ligonių  sužalojimų struk-
tūra 2020 m. buvo  panaši: vyravo pečių lanko ir rankų bei 
klubų ir kojų sužalojimai (beveik po trečdalį ligonių). Vaikų 
galvos sužalojimai sudarė 23,3 procento [5].    

Kartais traumų išvengti tikrai nėra lengva, o tėvai daž-
niausiai yra pirmieji asmenys, traumos atveju galintys su-
teikti vaikui pagalbą. Svarbu, kad tėvai žinotų ir mokėtų 
atpažinti traumas bei gebėtų tinkamai suteikti pirmąją pa-
galbą. Turkijoje (2019) atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad motinos, turinčios aukštesnį išsilavinimą ir didesnes 
pajamas, turi daugiau žinių apie nelaimingus atsitikimus 
namuose. Buvo nustatyta, kad kuo daugiau namuose gyveno 
žmonių ir kuo daugiau šeima augino vaikų, tuo prastesnės 
motinų žinios apie nelaimingus atsitikimus namuose ir sau-
gumo priemones. Vyresnės nei 35 metų  motinos, turinčios 
aukštąjį išsilavinimą ir auginančios vieną vaiką, saugumo 
priemonių naudojimo skalėje surinko daugiau balų nei moti-
nos, turinčios žemesnį išsimokslinimą ir auginančios daugiau 
nei vieną vaiką  [6].

 Tyrimų rezultatai atskleidė, kad tėvams trūksta žinių apie 
pirmosios pagalbos veiksmus, kai vaikas patiria traumą [7, 8, 
9]. Vengrijoje 2014 m. vykdyto tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad į visas pateiktas  pirmosios pagalbos situacijas teisingai 
atsakė tik 10 (4,3 proc.) iš 234 tyrime dalyvavusių tėvų [7]. 
Pakistane 2017-2018 m. atliktame tyrime dalyvavo 310 tėvų, 
kurių vaikai patyrė nudegimą. Rezultatai atskleidė, kad tik 41 
(13,2 proc.) respondentas vėsino nudegimo vietą vandeniu iš 
čiaupo, o 93 (30,0 proc.) taikė tradicines priemones (tokias 
kaip medus, ledas, dantų pasta, kiaušiniai, panaudotas rašalas 
ar kitos įvairios medžiagos), tik penktadalis respondentų (6,8 
proc.) nudegusią vietą buvo uždengę steriliu tvarsčiu [8]. 

Saudo Arabijoje (2021) apklausoje internetu apie pirmosios 
pagalbos veiksmus dalyvavo 1000 motinų. Paaiškėjo, kad 
apie du trečdalius (67,4 proc.) mamų, dalyvavusių tyrime, 
turėjo neteisingų žinių apie pirmąją pagalbą nudegus, tik 
mažiau nei pusė turėjo teisingų žinių apie pirmosios pagal-
bos veiksmus vaikui, patyrusiam kaulų lūžius (41,5 proc.) ir 
kraujavimą iš nosies (45,0 proc.) [9]. Ispanijoje (2019) atlikto 
tyrimo metu buvo vertinamos mokytojų ir tėvų  pirmosios 
pagalbos žinios. Tyrime dalyvavo 242 tėvai ir 177 mokytojai. 
Daugiau kaip pusė (57 proc.) tėvų savo žinias apie pirmosios 
pagalbos veiksmus įsivertino kaip pakankamas arba vidu-
tiniškas [10], tačiau tik 4 respondentams pavyko teisinga 
seka sudėlioti pirmosios pagalbos veiksmus, o kiek daugiau 
nei 17,0 proc. iš karto nurodė, kad neturi pakankamai žinių, 
jog pateiktų pirmosios pagalbos seką. Didžioji dauguma 
(95,0 proc.) šio tyrimo dalyvių nurodė, kad informavimas 
apie pirmosios pagalbos veiksmus galėtų būti didesnis [10].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti tėvų žinias apie pirmosios 
pagalbos veiksmus vaikui patyrus galūnių traumą, atsižvel-
giant į tėvų amžių.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti buvo naudojamas kiekybinis tyrimo me-

todas –  anoniminė anketinė apklausa. Duomenys buvo ren-
kami internetinėje erdvėje 2021 m. lapkričio mėnesį. Anketa 
buvo dalintasi įvairiose  grupėse: „Tėvelių grupė“, „Mamyčių 
kampelis“, „Lietuvos vaikučių ir mamyčių turgelis“,  „Eglės 
sanatorija Egliečiai“, „Birštono bendruomenė“, „Mamyčių 
turgelis“, socialiniame tinkle Facebook, forumuose „Vinted“ 
ir „Supermama“. 

 Autorių parengtą klausimyną sudarė 22 klausimai.  Tėvų 
buvo prašyta patiems įsivertinti savo žinias apie pirmosios 
pagalbos veiksmus vaikui, patyrusiam galūnių traumą bei  
nurodyti žinių šaltinius. Buvo pateiktos situacijos, kuriose 
tėvai turėjo nurodyti pirmosios pagalbos veiksmų atlikimo 
seką. 

 Tyrime dalyvavo 110 tėvų, auginančių mokyklinio am-
žiaus vaikus. Tik mažiau nei penktadalis (15,5 proc., n=17) 
tyrime dalyvavusių tėvų buvo vyresni kaip 41 metų. Kitose 
amžiaus grupėse pasiskirstė tolygiai po trečdalį respondentų: 
jaunesni nei 25 m. (27,3 proc., n=30), 25 - 30 m. (27,3 proc., 
n=30) ir 31 – 40 metų (30,0 proc., n=33). Po trečdalį tyrimo 
dalyvių  buvo įgiję aukštąjį universitetinį (38,2 proc., n=42) 
ir aukštąjį neuniversitetinį (34,5 proc., n=38)  išsimoksli-
nimą, didesnė dalis (70,9 proc., n=78) respondentų gyveno 
mieste ir augino vieną (39,1 proc., n=43) ar du (48,2 proc., 
n=53) vaikus. 

Rezultatų analizei ir duomenų pateikimui naudotos ap-
rašomosios statistikos skaitinės charakteristikos: vidurkis, 
standartinis nuokrypis, pasiskirstymas dažniais pateikiamas 
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skaitine ir procentine išraiška. Esant nenormaliam pasiskirstymui tarp dviejų 
grupių, buvo taikomas Mann - Whitney testas, daugiau nei dviem grupėms 
– Kruskal-Wallis  testas. Esant normaliam pasiskirstymui tarp dviejų grupių, 
buvo taikomas Student t testas, kai grupių buvo daugiau nei dvi - ANOVA 
testas. Kokybinių požymių statistinis ryšys buvo tiriamas susietų lentelių me-
todu. Remiantis lentelių duomenimis, apskaičiuota chi kvadrato (χ²) reikšmė, 
laisvės laipsnių skaičius (lls), rezultatai laikyti statistiškai patikimais, kai 
statistinio reikšmingumo koeficientas p<0,05.

Tyrimo rezultatai
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžiajai daliai (78,2 proc., n=86) tėvų, 

dalyvavusių tyrime, yra tekę teikti pirmąją pagalbą vaikui, kuris patyrė ga-
lūnių traumą. 

Teikti pirmąją pagalbą, kai patyrusiam traumą vaikui lūžo galūnių kau-

lai, teko statistiškai reikšmingai mažes-
nei (12,5 proc., n=6) daliai tėvų, vyresnių 
kaip 41 m., lyginant su tėvais, priklausan-
čiais jaunesnių kaip 25 metų (22, 9 proc., 
n=11), 25-30 metų (41,7 proc., n=20) 31-
40 metų (22, 9 proc., n=11) amžiaus gru-
pėms (p=0,03). Jaunesnių kaip 25 metų 
tėvų amžiaus grupėje teikti pagalbą esant 
išnirimui teko penktadaliui (20,0 proc., 
n=6) tėvų, apie trečdaliui (30,0 proc., n=9) 
tėvų, esančių 25-30 metų amžiaus. Pagalbą 
vaikui, esant išnirimui, teikė statistiškai 
reikšmingai mažiau (12,1 proc., n=4) tėvų, 
priklausančių 31-40 metų amžiaus grupei, 
o tokios pagalbos neteko teikti nė vienam 
iš tėvų, vyresnių nei 41 metų (p=0,049). 

Teikti pagalbą traumą patyrusiam vai-
kui, esant odos pažeidimams, teko didesnei 
(69,1 proc., n=76) daliai tyrime dalyva-
vusių tėvų, o esant raiščių ar raumenų 
patempimui, pagalbą teikti teko mažiau 
nei pusei (43,6 proc., n=48)  tyrime daly-
vavusių tėvų (1 pav.).

Jei vaikui dėl patirtos traumos būtų 
galūnės kaulo uždaras lūžis, didžioji dau-
guma tėvų, dalyvavusių tyrime, nurodė, 
kad imobilizuotų vaiko galūnę standžiais 
įtvarais, jog ši nejudėtų (atitinkamai am-
žiaus grupėse: < 25 m. – 90,0 proc., n=27; 
25 – 30 m. – 96,7 proc.; n=29; 31 – 40 m. 
– 93,9 proc., n=29; > 41 m. – 94,1 proc., 
n=16), pažeistą vietą šaldytų kompresu 
(atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 
93,3 proc., n=28; 25 – 30 m. – 96,7 proc., 
n=29; 31 – 40 m. – 87,9 proc., n=29; > 
41 m. – 76,5 proc., n=13), esant galūnės 
deformacijai, nebandytų jos sugrąžinti į 
pradinę padėtį didžioji dauguma (atitinka-
mai amžiaus grupėse: < 25 m. – 93,3 proc., 
n=28; 25 – 30 m. – 96,7 proc., n=29; 31 
– 40 m. – 87,9 proc., n=29; > 41 m. – 88,2 
proc., n=15) tėvų. Kad esant uždaram ga-
lūnės lūžiui nereikia imobilizuoti galūnės, 
manė mažiau nei dešimtadalis (atitinkamai 
amžiaus grupėse: < 25 m. – 10,0 proc., 
n=3; 25 – 30 m. – 6,7 proc., n=2; 31 - 40 
m. – 9,1 proc., n=3; > 41 m. – 5,9 proc., 
n=1) tėvų, o esant galūnės deformacijai, 
bandytų ją sugrąžinti į pradinę padėtį tik 
labai maža (atitinkamai amžiaus grupėse: 

Pirmosios pagalbos 
veiksmai

Pritarimas 
veiksmui

Amžiaus grupės
≤ 25 m. 25 - 30 m. 31 - 40 m. ≥ 41 m.

proc. (n)
Jei lūžis uždaras, 
imobilizuoti galūnės 
nereikia

Sutinku 10,0 (3) 6,7 (2) 9,1 (3) 5,9 (1)
Nesutinku 70,0 (21) 73,3 (22) 78,8 (26) 82,4 (14)
Nežinau 20,0 (6) 20,0 (6) 12,1 (4) 11,8 (2)

Galūnė imobilizuo-
jama standžiais įtva-
rais, kad nejudėtų

Sutinku 90,0 (27) 96,7 (29) 93,9 (31) 94,1 (14)
Nesutinku 10,0 (3) 0,0 3,0 (1) 0,0
Nežinau 0,0 3,3 (1) 3,0 (1) 5,9 (1)

Pažeistą vieta šal-
dyti šaltu kompresu

Sutinku 93,3 (28) 96,7 (29) 87,9 (27) 76,5 (13)
Nesutinku 6,7 (2) 0,0 6,05 (2) 11,8 (2)
Nežinau 0,0 3,3 (1) 6,05 (2) 11,8 (2)

Jei galūnė defor-
muota, reikia paban-
dyti ją sugrąžinti į 
pradinę padėtį

Sutinku 6,7 (2) 0,0 3,0 (1) 0,0
Nesutinku 93,3 (28) 96,7 (29) 87,9 (27) 88,2 (15)
Nežinau 0,0 3,3 (1) 9,1 (3) 11,8 (2)

1 pav. Tėvų teikta pirmoji pagalba vaikams traumų metu, atsižvelgiant į tėvų amžių
*p<0,05, lyginant su <25 m., 25 - 30 m., 31- 40 m. amžiaus grupėmis

1 lentelė. Tėvų pirmosios pagalbos veiksmai,  vaikui patyrus uždarą galūnės lūžį,  at-
sižvelgiant į tėvų amžių.
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< 25 m. – 6,7 proc., n=2; 25 – 30 m. – 0,0 proc.; 31 – 40 m. – 3,0 proc., n=1; 
> 41 m. – 0,0 proc.) dalis tėvų (1 lentelė). 

Didžioji dalis tėvų nurodė, kad galūnės imobilizacijai būtų galima naudoti 
ne tik specialius įtvarus, o ir tokias pagalbines priemones, kaip lentelės, kietas 
kartonas, surištos šakelės ar standžiai susuktas popierius (atitinkamai amžiaus 
grupėse: < 25 m. – 83,3 proc., n=25; 25 – 30 m. – 93,3 proc., n=28; 31 – 40 

m. – 90,9 proc., n=30; > 41 m. – 82,4 
proc., n=14), pažeistą vietą reikia sutvir-
tinti taip, kad aukščiau ir žemiau esantys 
sąnariai nejudėtų (atitinkamai amžiaus 
grupėse: < 25 m. – 33,3 proc., n=19; 25 
– 30 m. – 73,3 proc., n=22; 31 – 40 m. – 
54,5 proc., n=18; > 41 m. – 70,6 proc., 
n=12). Apie penktadalis tėvų manė, kad 
teisingai galūnė imobilizuojama taip, kad 
nejudėtų tik virš pažeistos vietos esantis 
sąnarys (atitinkamai amžiaus grupėse: 
< 25 m. – 20,6 proc., n=6; 25 – 30 m. – 
10,0 proc., n=3; 31 – 40 m. – 18,2 proc., 
n=6; > 41 m. – 23,3 proc., n=4). Didesnė 
dalis tyrimo dalyvių nemano, kad galū-
nės įtvarą reikėtų dėti tiesiai ant atviros 
žaizdos (atitinkamai amžiaus grupėse: < 
25 m. – 86,7 proc., n=26; 25 – 30 m. – 
83,3 proc., n=25; 31 – 40 m. – 84,8 proc., 
n=29; > 41 m. – 64,7 proc., n=11). Sta-
tistiškai reikšmingai daugiau (35,3 proc., 
n=6) tėvų, priklausančių vyresnių kaip 
41 m. amžiaus grupei, lyginant su < 25 
m. ( 3,3 proc., n=1),  25 – 30 m. (13,5 
proc., n=4) ir 31 - 40 m. (15,2 proc., n=5) 
amžiaus grupėms priklausančiais tėvais, 
nežinojo, ar esant atviram galūnės lūžiui, 
galima įtvarą dėti tiesiai ant atviros žaiz-
dos (p=0,035) .  

Esant paviršiniam vaiko odos vienti-
sumo pažeidimui (pvz. nubrozdinimui), 
didžioji dalis tėvų dezinfekuotų žaizdą 
(atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 
96,7 proc., n=29; 25 – 30 m. – 100 proc., 
n=30; 31 – 40 m. – 100 proc., n=33; > 
41 m. – 100 proc., n=17), uždengtų ją 
steriliu tvarsčiu (atitinkamai amžiaus 
grupėse: < 25 m. – 96,7 proc., n=29; 
25 – 30 m. – 90,0 proc., n=27; 31 – 40 
m. – 84,8 proc., n=28; > 41 m. – 70,6 
proc., n=12). Apie ketvirtadalis tyrime 
dalyvavusių tėvų (atitinkamai amžiaus 
grupėse: < 25 m. – 16,7 proc., n=5; 25 
– 30 m. – 23,3 proc., n=7; 31 – 40 m. – 
18,2 proc., n=6; > 41 m. – 35,3 proc., 
n=6) nurodė, kad paliktų žaizdą atvirą, 
kad ši „kvėpuotų“ ir greičiau gytų. Sta-
tistiškai reikšmingai didesnė dalis (88,2 
proc., n=15) tėvų, priklausančių vyresnių 
kaip 41 m. amžiaus grupei, lyginant su 

Pirmosios pagalbos 
veiksmai

 Pritarimas 
veiksmui

Amžiaus grupės
≤ 25 m. 25 - 30 m. 31 - 40 m. ≥ 41 m.

proc. (n)

Dezinfekuoti žaizdą
Sutinku 96,7 (29) 100 (30) 100 (33) 100 (17)
Nesutinku 3,3 (1) 0,0 0,0 0,0
Nežinau 0,0 0,0 0,0 0,0

Uždengti žaizdą ste-
riliu tvarsčiu

Sutinku 96,7 (29) 90,0 (27) 84,8 (28) 70,6 (12)
Nesutinku 3,3 (1) 3,3 (1) 9,1 (3) 23,5 (4)
Nežinau 0,0 6,7 (2) 6,1 (2) 5,9 (1)

Palikti žaizdą atvirą, 
kad ši „kvėpuotų“ ir 
greičiau gytų

Sutinku 16,7 (5) 23,3 (7) 18,2 (6) 35,3 (6)*
Nesutinku 70,0 (21) 46,7 (14) 63,6 (21) 52,9 (9)
Nežinau 13,3 (4) 30,0 (9) 18,2 (6) 11,8 (2)*

Nuplauti žaizdą te-
kančiu vandeniu su 
muilu

Sutinku 33,3 (10) 33,3 (10) 6,1 (2) 11,8 (2)*
Nesutinku 30,0 (9) 30,0 (9) 60,6 (20) 88,2 (15)*
Nežinau 36,7 (11) 36,7 (11) 33,3 (11) 0,0*

*p=0,001, lyginant ≥ 41 m. amžiaus grupę su ≤ 25 m., 25 - 30 m., 31 - 40 m. amžiaus grupėmis.

Pirmosios pagalbos 
veiksmai

 Pritarimas 
veiksmui

Amžiaus grupės
≤ 25 m. 25 - 30 m. 31 - 40 m. ≥ 41 m.

proc. (n)

Šaldyti pažeistą 
galūnę

Sutinku 90,0 (27) 93,3 (28) 81,8 (27) 88,2 (15)
Nesutinku 3,3 (1) 0,0 6,1 (2) 5,9 (1)
Nežinau 6,7 (2) 6,7 (2) 12,1 (4) 5,9 (1)

Dėti šildomuosius 
kompresus ant trau-
muotos galūnės

Sutinku 6,7 (2) 13,3 (4) 15,2 (5) 5,9 (1)
Nesutinku 83,3 (25) 83,3 (25) 63,6 (21) 88,2 (15)
Nežinau 10,0 (3) 3,3 (1) 21,2 (7) 5,9 (1)

Laikyti galūnę 
pakeltą iki širdies 
lygmens (pvz., pa-
dėtą ant pagalvės)

Sutinku 76,7 (15) 73,3 (22) 78,8 (26) 58,8 (10)
Nesutinku 10,0 (3) 3,3 (1) 0,0 5,9 (1)
Nežinau 13,3 (4) 23,3 (7) 21,2 (7) 35,3 (6)

Pažeistą galūnę 
stengtis laikyti 
nuleistą

Sutinku 10,0 (3) 6,7 (2) 6,1 (2) 5,9 (1)
Nesutinku 53,3 (16) 63.3 (22) 66,7 (22) 76,5 (13)
Nežinau 36,7 (11) 30,0 (9) 27,3 (9) 17,6 (3)

Skirti ramybės bū-
seną ir kuo mažiau 
fizinės apkrovos

Sutinku 66,7 (20) 60,0 (18) 72,7 (24) 100 (17)*

Nesutinku 0,0 10,0 (3) 6,1 (2) 0,0

Nežinau 33,3 (10) 30,0 (10) 21,2 (7) 0,0
*p=0,049, lyginant ≥ 41 m. amžiaus grupę su ≤ 25 m., 25 - 30 m., 31 - 40 m. amžiaus grupėmis.

2 lentelė. Tėvų pirmosios pagalbos veiksmai, vaikui patyrus paviršinį odos vientisumo 
pažeidimą, atsižvelgiant į tėvų amžių.

3 lentelė. Tėvų pirmosios pagalbos veiksmai, vaikui patyrus raiščių ar raumenų patem-
pimą, atsižvelgiant į tėvų amžių.
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jaunesnių kaip 25 m. ( 30,0 proc., n=9), 
25 – 30 m. (30,0 proc., n=9) ir 31 – 40 m. 
(60,6 proc., n=20) amžiaus grupėms pri-
klausančiais tėvais, negalvojo, kad esant 
paviršiniam odos vientisumo pažeidimui, 
reikia odą plauti po tekančiu vandeniu su 
muilu (p=0,001) (2 lentelė). 

Kai vaikas patyrė raiščių ar raumenų 
patempimą, didesnė dalis tyrime dalyva-
vusių tėvų nurodė, kad šaldytų pažeistą 
galūnę žaizdą (atitinkamai amžiaus gru-
pėse: < 25 m. – 90,0 proc., n=27; 25 – 30 
m. – 93,3 proc., n=28; 31 – 40 m. – 81,8 
proc., n=27; > 41 m. – 88,2 proc., n=15). 
Siekdami sumažinti galūnės patinimą ir 
skausmą, didelė dalis tėvų (atitinkamai 
amžiaus grupėse: < 25 m. – 76,6 proc., 
n=23; 25 – 30 m. – 73,3 proc., n=22; 31 – 
40 m. – 78,8 proc., n=26; > 41 m. – 58,8 
proc., n=10) teigė, kad laikytų ją pakeltą 
iki širdies lygmens (pvz., padėtą ant pagal-
vės). Labai maža dalis tyrime dalyvavusių 
tėvų teigė, kad esant raiščių ar raumenų 
patempimui, vaiko galūnę reikėtų laikyti 
nuleistą (atitinkamai amžiaus grupėse: < 
25 m. – 10,0 proc., n=3; 25 – 30 m. – 6,7 
proc., n=2; 31 – 40 m.. – 6,1 proc., n=2; > 
41 m. – 5,9 proc., n=1) arba ant pažeistos 
galūnės dėti šildomuosius kompresus (ati-
tinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 6,7 
proc., n=2; 25 – 30 m. – 13,3 proc., n=4; 
31 – 40 m. – 15,2 proc., n=5; > 41 m. – 5,1 
proc., n=1). 

Analizuojant tyrimo rezultatus nusta-
tyta, kad statistiškai reikšmingai didesnė 
dalis (100 proc., n=17) tėvų, priklausan-
čių vyresnių kaip 41 m. amžiaus grupei, 
lyginant su < 25 m. ( 66,7 proc., n=20),  
25 – 30 m. (60,0 proc., n=18) ir 31 – 40 
m. (72,7 proc., n=24) amžiaus grupėms 
priklausančiais tėvais, nurodė, kad trau-
muotai galūnei skirtų ramybės būseną ir 
pirmąsias paras skirtų kuo mažiau fizinio 
krūvio (p=0,049) (3 lentelė).

Jei vaikas galūnes nudegtų (apsiplikytų) 
karštu skysčiu, daugiau nei pusė tėvų (ati-
tinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 73,3 
proc., n=22; 25 – 30 m. – 86,7 proc., n=26; 
31 – 40 m. – 60,6 proc., n=20; > 41 m. 
– 64,7 proc., n=11) vėsintų pažeistą vietą 

kambario temperatūros vandeniu, nudegusią (nuplikytą) galūnę pakištų po 
tekančiu vandeniu 15 – 30 min. (atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 83,3 
proc., n=25; 25 – 30 m. – 90,0 proc., n=27; 31 – 40 m.. – 78,8 proc., n=26; > 
41 m. – 76,5 proc., n=13). Maža dalis (atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. 
– 10,0 proc., n=3; 25 – 30 m. – 6,7 proc., n=2; 31 – 40 m. – 9,1 proc., n=3; > 
41 m. – 29,4 proc., n=5) tyrime dalyvavusių tėvų teigė, kad teikiant pagalbą 
vaikui, kuris galūnes nudegė (apsiplikino) karštu skysčiu, galūnę laikytų 
įmerktą į šalto vandens vonelę 15 – 30 min. Statistiškai reikšmingai daugiau 
tėvų (24,2 proc., n=8), priklausančių 31 – 40 m. amžiaus grupei, lyginant su 
jaunesnių kaip 25 m. ( 6,7 proc., n=3), 25 – 30 m. (3,3 proc., n=1) ir vyresnių 
kaip 40 m. (11,8 proc., n=2) amžiaus grupėms priklausančiais tėvais nurodė, 
kad vėsintų nudegusią vietą kuo šaltesniu, lediniu vandeniu, jog oda greičiau 
atvėstų (p=0,05) (2 pav.).

Statistiškai reikšmingai mažiau tėvų (11,5 proc., n=3), priklausančių 25 – 
30 metų amžiaus grupei, lyginant su jaunesnių kaip 25 m. (32,0 proc., n=12), 

2 pav. Tėvų pirmosios pagalbos veiksmai, vaikui patyrus nudegimą (apsiplikymą) 
karštu skysčiu, atsižvelgiant į tėvų amžių
*p<0,05, lyginant su <25 m., 25 - 30 m., > 40 m. amžiaus grupėmis.

3 pav.  Tėvų žinios apie pirmosios pagalbos veiksmus, vaikui patyrus galūnių traumą,  
atsižvelgiant į tėvų amžių
*p<0,05, lyginant su <25 m., 31 - 40 m., > 40 m. amžiaus grupėmis.
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31 – 40 m. (39,1 proc., n=9) ir vyresnių kaip 41 m. (41,7 
proc., n=5) amžiaus grupėmis teigė, kad jų žinios apie pirmo-
sios pagalbos veiksmus vaikui, patyrusiam galūnių traumą, 
yra visiškai pakankamos. Statistiškai reikšmingai daugiau 
tėvų (30,8 proc., n=8), priklausančių  25 – 30 m. amžiaus 
grupei, lyginant su jaunesnių kaip 23 m. (8,0 proc., n=2), 31 
– 40 m. (13,0 proc., n=3) ir vyresnių kaip 41 m. (16,7 proc., 
n=2) amžiaus grupėmis, nurodė, kad jų žinios apie pirmosios 
pagalbos veiksmus vaikui, patyrusiam galūnių traumą, yra 
visiškai nepakankamos (p=0,047) (3 pav.). 

 Buvo paprašyta tėvų įsivertinti savo žinias balais apie 
pirmosios pagalbos veiksmus, teikiant pagalbą vaikui, pa-
tyrusiam galūnių traumą. Analizuojant tyrimo rezultatus, 
nustatyta, kad mažiausias žinių įsivertinimo balas buvo 3, 
didžiausias -10 balų, balų vidurkis – 6,65. Dėl didelės duo-
menų sklaidos, žinių įsivertinimo rezultatus sugrupavome į 
tris grupes: mažiau ar lygu 6 balai, 7 - 8 balai, 9 - 10 balų. 
Mažiau kaip pusė tėvų (atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 
m. – 40,0 proc., n=12; 25 – 30 m. – 40,0 proc., n=12; 31 – 40 
m. – 48,5 proc., n=16; > 41 m. – 52,9 proc., n=9) savo žinias 
įsivertino mažiau ar 6 balais. Analizuojant tyrimo rezultatus, 
paaiškėjo, kad apie pusė tyrime dalyvavusių tėvų (atitinka-
mai amžiaus grupėse: < 25 m. – 50,0 proc., n=15; 25 – 30 
m. – 50,0 proc., n=15; 31 – 40 m.  – 42,4 proc., n=14; > 41 
m. – 47,1 proc., n=8) savo žinias įsivertino 7 – 8 balais. Tik 
mažiau nei dešimtadalis tėvų (atitinkamai amžiaus grupėse: 
< 25 m. – 10,0 proc., n=3; 25 – 30 m. – 10,0 proc., n=3; 
31 – 40 m. – 9,1 proc., n=3) žinias apie pirmosios pagalbos 
veiksmus patyrusiam traumą vaikui įsivertino 9 – 10 balų.

Didesnė tyrime dalyvavusių tėvų dalis (atitinkamai am-
žiaus grupėse: < 25 m. – 70,0 proc., n=21; 25 – 30 m. – 63,3 
proc., n=19; 31 – 40 m. – 54,5 proc., n=18; > 41 m. – 52,9 
proc., n=9) nurodė, kad žinių apie pirmosios pagalbos veiks-
mus vaikui, patyrusiam galūnių traumą, randa internete. Dalis 
tėvų nurodė, kad žinių apie pirmąją pagalbą gavo iš medikų 
(atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. – 30,0 proc., n=9; 25 
– 30 m. – 40,0 proc., n=12; 31 – 40 m.. – 33,3 proc., n=11; > 
41 m. – 23,5 proc., n=4), iš televizijos, žurnalų, lankstinukų, 
laikraščių ar radijo (atitinkamai amžiaus grupėse: < 25 m. 
– 20,0 proc., n=6; 25 – 30 m. – 33,3 proc., n=10; 31 – 40 
m. 31 - 40 m. – 27,3 proc., n=9; > 41 m. – 35,3 proc., n=6).

Išvados
1. Didesnė dalis tėvų žinojo apie pagalbą vaikui, pa-

tyrusiam galūnių kaulų lūžius, apie galūnės imobilizaciją, 
veiksmus, esant išnirimui, nudegimui (nusiplikymui). Nedi-
delė dalis nežinojo apie nudegusios vietos vėsinimą, galūnės 
imobilizaciją, bei pagalbą esant sąnarių ar raiščių patempi-
mui. Didesnė dalis tėvų nurodė, kad jų žinios apie pirmo-
sios pagalbos veiksmus ne visai pakankamos, žinių gauna iš 

interneto. Beveik  pusė tėvų dešimties balų sistemoje savo 
žinias įsivertino 7 – 8 balais.

2. Didesnė dalis tėvų, priklausančių vyresnių kaip 41 m. 
amžiaus grupei, lyginat su kitomis amžiaus grupėmis, žinojo, 
kad traumuotai galūnei skirtų ramybės būseną ir pirmąsias 
paras kuo mažiau fizinio krūvio, nemanė, kad esant pavirši-
niam odos vientisumo pažeidimui, reikia odą plauti tekančiu 
vandeniu su muilu, nežinojo, ar esant atviram galūnės lūžiui, 
galima įtvarą dėti tiesiai ant atviros žaizdos. Didesnė dalis 
tėvų, priklausančių 31 - 40 m. amžiaus grupei, lyginant su 
kitomis amžiaus grupėmis, nurodė, kad vėsintų nudegu-
sią vietą kuo šaltesniu, lediniu vandeniu, jog oda greičiau 
atvėstų. Reikšmingai daugiau tėvų, priklausančių 25 – 30 
m. amžiaus grupei, nurodė, kad jų žinios apie pirmosios 
pagalbos veiksmus galūnių traumą patyrusiam vaikui,  yra 
visiškai nepakankamos.
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 PARENTS‘ KNOWLEDGE OF FIRST AID ACTIONS 
AFTER THE CHILD HAS SUFFERED A TRAUMA TO 

THE LIMBS, TAKING INTO ACCOUNT THE AGE 
OF THE PARENTS

S. Kostyliovienė, E. Glatkauskaitė, A. Bansevičiūtė, 
A. Vaškelytė, D. Grinkevičiūtė

Keywords: knowledge of parents, children, limb injuries, first 
aid.

Summary
Childhood trauma - one of the most common causes of death 

of children in the world. In Europe, injuries are the leading causes 
of death in children aged 5-19 years, nearly 42,000 children and 
adolescents aged 0 to 19 years die each year from unintentional 
injuries. When assessing children‘s injuries, two groups stand out: 
unintentional injuries, such as those suffered during sports, car acci-
dents, falls or colliding with an object, and injuries related to vio-
lent acts or self-harm are classified as intentional. Sometimes it‘s 
really not easy to avoid injuries, and parents are usually the first 
persons who are next to the child in case of trauma and who can 
provide assistance. It is important that parents know how to reco-
gnize injuries and are able to properly provide first aid. Research 
results reveal that parents lack knowledge about first aid actions 
after the child has suffered trauma. The purpose of this study was 
to analyze the knowledge of parents about first aid actions after the 

child suffered a trauma to the limbs, taking into account the age of 
the parents. A quantitative research method – an anonymous ques-
tionnaire survey was used to conduct the study . The data was col-
lected online in November 2021. The study involved 110 parents 
raising school-age children. The results of the study revealed that 
a larger percentage of parents have sufficient knowledge about hel-
ping the child in case of fractures of the bones of the limbs, about 
immobilization of the limb, actions in case of dislocation, burn / 
scalding. A small percentage of parents lack knowledge about the 
cooling of the burned area, immobilization of the limb, and as-
sistance in the presence of joint or ligament sprain. A larger per-
centage of parents indicated that knowledge of first aid actions was 
not fully sufficient, a larger part receives knowledge from the in-
ternet, about a third – from television, magazines, leaflets. About 
half of parents rated their knowledge by 7-8 points in the ten-point 
system. A larger proportion of parents in the age group over the age 
of 41, compared to other age groups, knew that they would devote 
a dormant state to the traumatized limb and would protect the limb 
from physical exertion at the first after trauma days, does not con-
sider it necessary to wash the skin under running water with soap 
in case of a superficial violation of the integrity of the skin, did not 
know whether in case of an open fracture of the limb, is allowed 
to put a splint directly on an open wound. More parents in the 31-
40 age group compared to parents in other age groups stated, taht 
they would cool the burned area with as cold, icy water as possi-
ble to cool the skin faster. Significantly more parents in the 25-30 
age group indicated that their knowledge of first aid actions when 
a child suffered a limb injury was completely inadequate.
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