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Santrauka
Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, 
taikant guldymą kniūbsčiomis pacientams, pasireiškus 
ūminiam respiraciniam distreso sindromui (ŪRDS). At-
liktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę ap-
klausą. Tyrimo imtis 56 reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyrių slaugytojai iš dviejų Lietuvos ligoninių, 
kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 liga sergantys pa-
cientai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrime dalyva-
vusios slaugytojos nepakankamai žino apie guldymo 
kniūbsčiomis techniką, taikomą ŪRDS atveju, nes iki 
COVID-19 pandemijos  nebuvo to patyrę. Slaugytojų 
specialiuosius ir darbo komandoje gebėjimus užtikrintų 
slaugytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programų 
įgyvendinimas ir procedūros pozicionavimo kniūbsčio-
mis standartizavimas. 

Įvadas
Ūminis respiracinis distreso sindromas (ŪRDS) – gy-

vybei grėsmingas ūminis kvėpavimo funkcijos nepakanka-
mumo sindromas, kurio apibrėžtis per pastaruosius penkis 
dešimtmečius ne kartą tikslinta. Nuo 2013 m. šis sindromas 
diagnozuojamas remiantis Berlyno apibrėžime įvardintais 
kriterijais, kai per savaitę atsiranda ūminio kvėpavimo funk-
cijos nepakankamumo simptomai, kurių negalima paaiškinti 
širdies funkcijos nepakankamumu ar hipervolemija, rentge-
nografiškai matomas abipusis plaučių pritemimas, kuris nėra 
sukeltas atelektazės ar hidrotorakso [1-4]. ŪRDS būdinga 
difuzinis alveolių pažeidimas ir jo sąlygotas padidėjęs krau-
jagyslių pralaidumas baltymingai plazmai bei kraujo for-

miniams elementams [5]. Kliniškai šie alveoliniai pokyčiai 
lemia restrikcinę plaučių ligą, kuriai būdinga hipoksemija, 
rentgenografiniai patamsėjimai, sumažėjęs plaučių funkcinis 
liekamasis pajėgumas ir padidėjęs fiziologinis negyvasis plo-
tas [6]. Nustatyta daugiau nei 60 galimų ŪRDS priežasčių: 
pneumonija, sepsis, aspiracija, traumos, kraujo transfuzijos, 
kt., o taip pat COVID-19 liga [7-9]. Pastaraisiais dešim-
tmečiais mirštamumas dėl ŪRDS tendencingai mažėjo nuo 
70 iki 40 procentų [10,11]. Koronaviruso atmainos gerokai 
padidino tiek ūminio respiracinio distreso sindromo atvejų, 
tiek su juo susijusių mirčių skaičių [5,7,12]. Mokslo infor-
macijos šaltiniuose teigiama, kad ŪRDS diagnozuojamas 
30–40 proc. COVID-19 liga sergančių pacientų, didžiajai jų 
daliai taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija [13,14], mirtin-
gumas padidėja iki 60 procentų [13,15]. Pastaraisiais metais 
formuluojama nauja klinikinė diagnozė – COVID-19 ūminis 
respiracinis distreso sindromas [9]. 

ŪRDS gydymą sudaro predisponuojančios priežasties 
gydymas ir plaučių ventiliaciją gerinantys metodai. Kartu 
su neinvazinėmis priemonėmis, dirbtine plaučių ventiliacija, 
kaip efektyvus kovos su hipoksemija metodas minimas tera-
pinis paciento guldymas kniūbsčiomis. Guldymas kniūbsčia 
(angl. prone positioning) – tai guldymo ant pilvo technika, 
taikoma pacientams, pasireiškus ŪRDS. Ši padėtis ligos 
pradžioje gerina oksigenaciją, mažina su dirbtine plaučių 
ventiliacija susijusių komplikacijų skaičių, gerina pacientų 
išgyvenamumo ir mažina mirtingumo rodiklius [2,4,16-18]. 
Pacientui gulint ant nugaros, 7–42 proc. kairiojo ir 11–13 
proc. dešiniojo plaučio yra po širdimi. ŪRDS atveju širdies 
tūris padidėja 27 proc. (miokardo edema, dešiniojo skil-
velio dilatacija). Gulint ant pilvo, po širdimi lieka tik apie 
1 proc. kairiojo ir apie 4 proc. dešiniojo plaučio, išnyksta 
dorsalinių plaučių dalių atelektazė, padidėja ventiliacija, 
perfuzija, keičiasi krūtinės ląstos geometrija, pilvo turinio 
poveikis pleuriniam spaudimui. Ši padėtis, kaip ir teigiamas 
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slėgis iškvėpimo pabaigoje, padeda atverti alveoles, mažinti 
kraujo nuosrūvį ir kartu gerinti kraujo oksigenaciją, mažinti 
hiperkapniją. Mokslinių tyrimų duomenimis pacientams, 
sergantiems sunkia ŪRDS forma, guldymas kniūbsčiomis 
gali būti naudingas taikant jį ankstyvoje fazėje, kai pozici-
jos trukmė yra ne mažesnė nei 12 val. per parą [3,10,18]. 
Vėlyvoje ŪRDS fazėje, kai plaučiuose vyrauja fibrozė, po-
veikio nebėra. ŪRDS gydymo ir slaugos mokslo įrodymais 
grįstos praktikos priemonių  ekstrapoliacija COVID-19 
ŪRDS atveju, rodo, kad paciento guldymas kniūbsčiomis 
yra greičiau inicijuojamas ir dažniau naudojamas, taikant 
ilgesnės trukmės pozicionavimą [12], o taip pat gali būti 
efektyviai taikomas kartu su ekstrakorporine membranine 
oksigenacija [19,20]. 

Nepaisant padėties kniūbsčiomis veiksmingumo, paste-
bėta, kad sergant ŪRDS ši pozicija buvo nepakankamai nau-
dojama, t. y. taikoma tik 5,9 proc. pacientų, esant lengvam, 
10,3 proc. – vidutinio sunkumo ir 32,9 proc. sunkiam ŪRDS 
[11]. Šis terapinis pozicionavimas nereikalauja išskirtinių ir 
brangių materialinių išteklių [4], nors, kaip teigiama mokslo 
informaciniuose šaltiniuose, net iki 85 proc. pacientų nėra 
guldomi kniūbsčiomis dėl įvairių priežasčių [21]. Viena iš 
priežasčių  siejama  su komandinio darbo trūkumu, nepakan-
kamomis slaugytojų žiniomis apie paciento guldymo kniūbs-
čia techniką [22]. Tai trukdo suteikti kokybišką paslaugą, 
kuri susijusi su paciento sveikatos būkle, išgyvenamumu, 
gyvenimo kokybe. 

Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, 
sergantiesiems ūminiu respiraciniu distreso sindromu taikant 
guldymą kniūbsčiomis.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas vykdytas laikantis geranoriškumo, informuo-

tumo, konfidencialumo, teisingumo etikos principų Lietuvos 
respublikinių A ir B ligoninių reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuose, kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 
liga sergantys pacientai. Vykdytas kiekybinis tyrimas, taikant 
anoniminę anketinę apklausą.  Klausimyną sudarė klausimai 
apie slaugytojų žinias, klinikinę patirtį, taikant guldymo 
kniūbsčiomis techniką, bei slaugos veiksmus prieš, po ir 
pacientų guldymo kniūbsčiomis metu [3,10,15,21,23]. Šiame 
straipsnyje pateikiama tik dalis tyrimo rezultatų.

Sudarant tyrimo imtį, atsižvelgta į A ir B ligoninių reani-
macijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbusių slau-
gytojų skaičių ir visiems 79 šių ligoninių slaugytojams buvo 
išdalinti klausimynai, iš kurių užpildyti grįžo 58. Tyrimo 
atsako dažnis 73 procentai. Du klausimynai gauti užpildyti 
tik iš dalies, todėl buvo atmesti. Į tyrimo duomenų analizę 
buvo įtraukti 56 klausimai. Duomenys koduoti ir analizuoti 

naudojant statistinės analizės kompiuterinę atvirojo kodo 
PSPP programą. Atlikta vienmatė duomenų analizė. Statisti-
nis ryšys vertintas susietų lentelių metodu su išskirtais klau-
simyne klausimų blokais. Remiantis lentelės duomenimis, 
apskaičiuota chi kvadrato (χ²) reikšmė, jo laisvės laipsnių 
skaičius (lls) bei statistinis reikšmingumas (p). Požymių 
ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p≤0,05.

Visos tyrimo dalyvės buvo moteriškos lyties (n=56). 
Analizuojant slaugytojų amžių paaiškėjo, kad 37,5 proc. 
(n=21) tyrimo dalyvių priklausė 50-59 metų grupei, 26,8 
proc. (n=15) sudarė 40-49 m. amžiaus slaugytojos, o 21,4 
proc. (n=12) priklausė 30-39 metų grupei. Jauniausios tyrimo 
dalyvės (20-29 m.) sudarė 14,3 proc. (n=8) visų slaugytojų. 
Tyrimo duomenys atskleidė, kad 48,2 proc. slaugytojų (n=27) 
turėjo aukštesnįjį išsilavinimą ar buvo baigusios medicinos 
mokyklas. 39,3 proc. tyrimo dalyvių (n=22) išsilavinimas 
buvo aukštasis koleginis, šešios slaugytojos buvo įgijusios 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą (10,7 proc.), o viena turėjo 
aukštąjį universitetinį magistro laipsnį (1,8 proc.). Tyrimo 
rezultatai apie darbo stažą intensyviosios terapijos skyriuje 
atskleidė, jog 44,6 proc. slaugytojų (n=25) skyriuje dirba 
daugiau nei 20 metų, 17,9 proc. jų (n=10) nuo 10 iki 20 
metų, 16,1 proc.( n=10) darbo stažas siekia nuo 5 iki 10 
metų, 17,9 proc. (n=10) turi nuo 1 iki 5 metų darbo patirtį, 
o dviejų tyrimo dalyvių (3,5 proc.) patirtis nesiekia 1 metų.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
COVID-19 pandemijos pradžioje reanimacijos ir inten-

syviosios terapijos skyrių slaugytojai patyrė ne tik padidėjusį 
darbo krūvį, būtinybę už(si)tikrinti saugumą, darbą neįpras-
tomis sąlygomis, bet ir  specializuotų žinių trūkumą [24]. 
Net  73,21 proc. (n=41)  šiame tyrime dalyvavusių slaugy-
tojų  savo klinikinėje praktikoje netaikė pacientų guldymo 
kniūbsčiomis iki pirmojo COVID-19 karantino laikotarpio. 
Tai patvirtina mokslo informacijos šaltiniuose randamą in-
formaciją, kad ŪRDS buvo diagnozuojamas ir anksčiau, bet 
nebuvo toks dažnas ir sudarė 10,4 proc. intensyviosios tera-
pijos skyriuose gydytų pacientų [26]. COVID-19 pandemija 
išryškino sveikatos priežiūros komandos narių žinių skir-
tumus, nes dauguma gydytojų žino, o dauguma slaugytojų 
nežino apie terapinio guldymo ant pilvo veiksmingumą [22]. 
Visos mūsų tyrime dalyvavusios slaugytojos (n=56) nurodė, 
kad mokymai, susiję su pacientų guldymo kniūbsčiomis 
technika ar pacientų slauga prieš, po ir gulėjimo kniūbsčio-
mis metu nebuvo organizuoti. Žinių apie paciento guldymą 
kniūbsčiomis stoką 5,4 proc. (n=3) tyrime dalyvavusiems 
slaugytojams padėjo užpildyti LR sveikatos apsaugos mi-
nisterijos išleistos COVID-19 praktinės gydymo ir slaugos 
rekomendacijos intensyviosios terapijos skyriuje [23]. 30,4 
proc. (n=17) slaugytojų informacijos apie pacientų guldymą 
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kniūbsčiomis ieškojo savarankiškai, o 64,2 proc. slaugytojų 
(n=36) trūkstamų žinių suteikė kartu dirbę kolegos, dažniau-
siai gydytojai. Tai aktualizuoja  tarpprofesiniu modeliavimu 
grįstų mokymų organizavimą, kurie padėtų kurti veiksmingą 
bendradarbiavimą, įgyvendinti naujų protokolų ir procedūrų 
įdiegimą klinikinėje praktikoje. Terapinio pozicionavimo 
komandų formavimas galėtų padėti slaugytojams saugiai 
atlikti pozicionavimo ant pilvo procedūrą, atkreipti dėmesį 
į potencialių slaugos problemų prevenciją [22].

Sunkios ŪRDS formos pacientų guldymas kniūbsčiomis 
ankstyvosiose ligos stadijose gerina oksigenaciją ir didina 
išgyvenamumą [3,10,11] ir  gali būti kartojamas kelias paras 
iš eilės [4]. Mokslinės publikacijos pagrindžia daugiau nei 
12 val. trukmės paciento gulėjimo ant pilvo veiksmingumą 
[3,10,18], tačiau analizuojant tyrime dalyvavusių slaugytojų 
žinias apie efektyviausią gulėjimo kniūbsčiomis trukmę per 
parą, 55,4 proc. (n=31) slaugytojų nurodė 8–11 val. pozi-

cionavimą. Tai rodo, kad slaugytojams apie tai nepakanka 
žinių (1 pav.).

Paciento vertimas į kniūbsčią padėtį yra komandinė ma-
nipuliacija. Apibendrinant tyrime dalyvavusių slaugytojų 
klinikinę patirtį, komandos subūrime ir paciento vertime 
dalyvauja tiek gydytojai, tiek slaugytojai, tiek jų padėjėjai, o 
komandos narių skaičius, pasak slaugytojų, pacientą verčiant 
ant pilvo, turėtų būti 4 (26,8 proc., n=15), 5 (52,5, n=35),  
6 (10,7 proc.,  n=6) komandos nariai. Tačiau LR sveikatos 
apsaugos ministerijos rekomendacijose vienareikšmiškai 
nurodoma, kad saugiame paciento vertime kniūbsčiomis turi 
dalyvauti ne mažiau nei 5 komandos nariai [23].

1 lentelėje pateikiami tyrime dalyvavusių slaugytojų 
veiksmai bei sunkumai prieš verčiant pacientą ir jam gulint 
kniūbsčiomis. Analizuojant slaugos veiksmus, kurie atlie-
kami prieš pacientą verčiant kniūbsčiomis nustatyta, kad 
didžioji dauguma slaugytojų visada ir dažnai atlieka burnos 

Veiksmai Visada Dažnai Kartais Niekada
proc. n proc. n proc. n proc. n

Veiksmai prieš verčiant pacientą kniūbsčiomis
Atlieka burnos higieną 78,5 44 17,86 10 3,75 2 - -
Iššsiurbia sekretą iš kvėpavimo takų 96,43 54 3,57 2 - - - -
Patikrina EV ir manžetės priveržimą 92,86 52 7,14 4 - - - -
Patikrina CVK poziciją, pralaidumą 85,71 48 8,93 5 3,57 2 1,79 1
Ištraukia skrandžio turinį 41,07 23 10,71 6 42,86 24 5,36 3
Užklijuoja akis 26,79 15 14,29 8 19,63 11 39,29 22
Sunkumai, pacientui gulint kniūbsčiomis
Pasunkėjęs sekreto iš EV išsiurbimas 30,4 17 48,2 27 17,8 10 3,6 2
Sudėtingesnė EV priežiūra 50 28 41,1 23 7,1 4 1,8 1
Sudėtingesnis EM zondo įvedimas 64,3 36 16,1 9 17,9 10 1,7 1
Pasunkėjusi CVK priežiūra 28,6 16 37,5 21 28,5 16 5,4 3
Pasunkėjęs veido ir burnos higienos 
palaikymas

62,5 35 28,6 16 8,9 5 - -

Pasunkėjęs viso kūno higienos palai-
kymas

46,4 26 32,1 18 21,5 12 - -

1 pav. Tyrime dalyvavusių slaugytojų žinios apie efektyviausią paciento gulėjimo kniūbs-
čiomis trukmę per parą (proc.)

1 lentelė. Tyrime dalyvavusių slaugytojų veiksmai bei sunkumai prieš verčiant pacientą ir 
jam gulint kniūbsčiomis.

higieną (96,4 proc., n=54), visada 
išsiurbia sekretą iš kvėpavimo takų 
(96,43 proc., n=54)  ir patikrina, kaip 
priveržtas endotrachėjinis vamzdelis 
(EV) bei EV manžetė (92,86 proc., 
n=52),  visada ir dažnai patikrina 
centrinės venos kateterio (CVK) 
poziciją ir pralaidumą (94,6 proc., 
n=53). Regurgitacijos ir aspiracijos 
prevencijai skrandžio turinį visada 
ištraukia 41,1 proc. (n=23) slaugy-
tojų, o 42,9 proc. (n=24) tai atlieka 
tik kartais. Mokslinių tyrimų au-
toriai pabrėžia, kad prieš paciento 
guldymą ant pilvo, slaugytoja turi 
užtikrinti hemodinamikos ir EV 
stabilumą, numatyti ankstyvąją 
pragulų prevenciją. Labai svarbu, 
kad paciento guldymo kniūbsčiomis 
eiga būtų standartizuota, kas padėtų 
visiems komandos nariams greitai 
ir aiškiai vykdyti savo pareigas ir 
funkcijas [22]. 

Tyrime dalyvavusių slaugytojų 
atsakymai atskleidė, kad į reko-
mendaciją prieš verčiant pacientą 
kniūbsčiomis užklijuoti akis, dažnai 
nėra atsižvelgiama (1 lentelė), nors 
mokslo informaciniuose šaltiniuose 
teigiama, kad iki 42 proc. intensy-
viosios terapijos skyrių pacientų 
gali turėti akies ragenos paviršiaus 
pažeidimo požymių dėl guldymo 
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kniūbsčiomis, mirksėjimo reflekso nebuvimo,  
nepakankamo  akies voko užsivėrimo [26].

Kniūbsčiomis gulinčio paciento rutininiai 
slaugos veiksmai tampa sudėtingesni, nes di-
džioji dauguma slaugytojų nurodė, kad visada 
ir dažnai yra sudėtingesnė EV (91 proc., n=51) 
ir enterinio maitinimo (EM) zondo priežiūra bei 
įstūmimas (80,3 proc., n=45), veido ir burnos 
(91,2 proc., n=51) ir kūno higienos palaikymas 
(78,5 proc., n=44), (1 lentelė). Pacientui ilgai 
gulint kniūbsčiomis galima veido edemos, pra-
gulų, slaugos problemų genezė. Net 75 proc. 
(n=42) mūsų tyrime dalyvavusių slaugytojų 
pažymėjo, kad po ilgo gulėjimo kniūbsčiomis 
išsivysto veido edema. Šios potencialios slau-
gos problemos galima išvengti ar sumažinti jos 
atsiradimą, pakeliant lovos galvūgalį 20–30 
laipsnių kampu [13.18], nes 69 proc. visų pra-
gulų mechaniškai ventiliuojamiems pacientams 
išsivysto veido ir galvos srityje [27]. Pragulų 
tikimybę mažina reguliarus paciento galvos ir 
rankų padėties keitimas kas 2–4 val., pozicio-
navimo priemonių naudojimas, odos priežiūra, 
mityba papildyta baltymais [23].  Šiuos slaugos 
veiksmus, kaip ir paciento gulėjimo kniūbsčio-
mis trukmę, tyrime dalyvavusios slaugytojos 
visada (98,21 proc., n=55) pažymi paciento 
sveikatos būklės stebėjimo lape. Tačiau svarbu 
ne tik raštu registruoti, bet ir  kasdien aptarti 
paciento sveikatos būklės pokyčius, nes tai su-
buria komandos narius, leidžia pasidalinti ir 
pajausti įvairialypę paramą [22].  

Tyrime dalyvavusios slaugytojos įvardijo 
neigiamą klinikinę patirtį, susijusią su paciento 
pavertimu ant pilvo (2 pav.). Didžioji dalis nei-
giamų patirčių yra susijusi su gyvybinių funkcijų 
rodiklių blogėjimu (57,14 proc., n=32), fiziš-
kai sunkiu pavertimu dėl paciento didelės kūno 
masės (67,86 proc., n=38). 16,07 proc. (n=9) 
slaugytojų susidūrė su sukrečiančia patirtimi 
dėl paciento mirties. Didžioji dalis (75 proc., 
n=42) tyrime dalyvavusių slaugytojų teigė, kad 
susiduria su kolegų paramos trūkumu, organi-
zuojant terapinį paciento guldymą (2 pav.), kai 
žinome, kad tai yra komandinė veikla, kurioje 
bendradarbiavimas, siekiant trumpalaikių ir ilga-
laikių paciento gydymo tikslų, yra būtina sąlyga.  
Mokslo šaltiniai pabrėžia, kad reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyriuje reikalingas lyde-
ris, kuris, remdamasis įrodymais grįsta praktika, 

skleistų naujoves, organizuotų tarpdisciplininį mokymą(si), komandinio 
darbo principus [22]. 

Analizuojant tyrime dalyvavusių slaugytojų amžiaus, darbo stažo, 
išsilavinimo ir žinių apie slaugos veiksmus prieš, po ir paciento gulė-
jimo kniūbsčiomis metu bei atliekamų veiksmų ir neigiamų klinikinių 
patirčių, statistiškai reikšmingų ryšių nebuvo nustatyta (p>0,05). 

COVID-19 pandemijos iššūkiai spontaniškai išryškino ir priminė pa-
ciento terapinio guldymo kniūbsčiomis privalumus ir galimybes ŪRDS 
atvejais, taip pat  komandinio darbo svarbą. Mūsų tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad tyrime dalyvavusiems reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojams trūko žinių ir įgūdžių apie terapinį  guldymą 
kniūbsčiomis. Neigiamą klinikinę patirtį galėjo lemti specializuotų 
teorinių ir praktinių mokymų, komandinio darbo trūkumas. Tai turėtų 
inspiruoti slaugytojų rengimo ir slaugytojų kvalifikacijos tobulinimo 
programų rengėjus ir vykdytojus, užtikrinti slaugytojų holistinę kompe-
tenciją paciento ŪRDS atvejais. Krizių akivaizdoje darbuotojų gebėjimas 
prisitaikyti, lankstumas ir nuolatinis mokymasis yra labai svarbūs, nes 
padeda palaikyti saugumo, atsparumo jausmą, įgalina teikti saugias 
ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos prie-
žiūros specialistų nuolatinio tobulėjimo įgūdžiai, susiję su pacientų 
gyvenimo kokybe, yra būtini sėkmingų pokyčių ir siekiamų rezultatų 
įgyvendinimui [28].

Išvados
1. Tyrime dalyvavusių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių 

slaugytojų žinios apie guldymo kniūbsčiomis techniką ŪRDS atve-
jais yra nepakankamos. Trūksta specializuotų mokymų apie terapinį 
paciento guldymą ant pilvo, mokslo įrodymais grįstus veiksmus prieš 
paciento guldymą kniūbsčiomis, gulėjimo metu ir po jo. Didžioji dau-
guma slaugytojų iki COVID-19 pandemijos  nebuvo išbandę guldymo 
kniūbsčiomis technikos ir žinių įgijo iš kartu dirbusių gydytojų, ieškojo 
informacijos savarankiškai, ja dalinosi tarpusavyje.

2 pav. Tyrime dalyvavusių slaugytojų neigiama klinikinė, susijusi su paciento 
pozicionavimu kniūbsčiomis, patirtis (proc.)
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2. Analizuojant slaugos veiksmus, kurie atliekami prieš 
verčiant pacientą kniūbsčiomis, nustatyta, kad didžioji dau-
guma slaugytojų atlieka burnos higieną, išsiurbia sekretą iš 
kvėpavimo takų, patikrina, kaip priveržtas EV, kaip pripūsta 
EV manžetė, CVK poziciją ir pralaidumą, tačiau skrandžio 
turinio ištraukimui ir akių užklijavimui neskiria reikiamo 
dėmesio. Dėl paciento guldymo kniūbsčiomis rutininių slau-
gos veiksmų atlikimas yra sudėtingas, o potencialių slaugos 
problemų genezė siejasi su slaugytojų žiniomis ir įgūdžiais, 
su guldymo kniūbsčia eigos standartizavimu.

3. Slaugytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pro-
gramų įgyvendinimas, įtraukiant temas apie terapinį paciento 
pozicionavimą ŪRDS atveju, padėtų slaugytojams sužinoti 
ar (ir) prisiminti paciento guldymo ant pilvo indikacijas, 
kontraindikacijas, galimybes, slaugos veiksmus ir galimų 
komplikacijų ankstyvą prevenciją, užtikrintų specialiuosius 
ir darbo komandoje gebėjimus. 
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THE CLINICAL EXPIERENCE OF NURSES 
APPLYING PRONE POSITIONING TO PATIENT 

WITH ACUTE RESPIRATORY 
DISTRESS SYNDROME 
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Summary
The study aimed to reveal the clinical experience of nurses 

working in intensive care units, applying
prone positioning to patients with acute respiratory distress 

syndrome (ARDS). A quantitative study
was carried out using an anonymous survey. The sample of 

the study was 56 nurses of resuscitation and intensive care units 
from two Lithuanian hospitals where patients with COVID-19 
were treated only. The results of the study revealed that the nurses 
who participated in the study do not know about the prone tech-
nique for patients with ARDS enough and had not encountered it 
before the COVID-19 pandemic. The implementation of training 
and professional development programs for nurses including to-
pics on therapeutic positioning of the patient in cases of ARDS, 
standardization of proning procedure would ensure nurses‘ spe-
cial and teamwork skills.
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