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Leidinio tikslas – suteikti ergonomikos žinių slaugytojams, šeimos 

nariams, savanoriams, dirbantiems su sunkiomis ligomis sergančiais 

žmonėmis, kurie dėl ligos prarado savarankiškumą ir galimybę judėti. 

Leidinyje aptariami pagrindiniai medicininės ergonomikos principai, 

orientuojantis į slaugančiųjų praktinius saugaus darbo įgūdžius slau- 

gant nejudrius ligonius, apmokant juos saugaus pacientų perkėlimo 

metodikų, siekiant išvengti kaulų – raumenų sistemos pažeidimų. 

Slauga yra ta sritis, kurioje tikimybė patirti traumas, yra viena iš di- 

džiausių. Slaugančiojo darbas sunkus, mažai mechanizuotas, susijęs su 

dideliais fiziniais krūviais ypač tada, kada tenka kilnoti pacientus, ilgą 

laiką išbūti priverstinėje padėtyje. Nesant pacientų kėlimo ir vartymo 

patirties, neturint pagalbinių priemonių, palengvinančių kėlimą, dažnai 

pakenkiamas tarpslankstelinis diskas. Dažniausiai tarpslankstelinis dis- 

kas pažeidžiamas ilgai traumuojant stuburą, bet kartais užtenka ir vie- 

nintelio karto. 

Tais atvejais, kada pacientą tenka kelti vienam slaugančiajam ir nega- 

lima panaudoti pagalbinių priemonių, yra tam tikri kėlimo būdai, kuriuos 

taisyklingai naudojant, kėlimas tampa sąlyginai saugus slaugančiajam ir 

patogus pacientui. 

Taikant tinkamus kėlimo ir vartymo metodus galima gerokai sumažin- 

ti su darbu susijusias traumas. 
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1 lentelė 
Rizikos veiksnių kategorijos 

Eil. 
Nr. Kategorijos Veiksniai 

 

 
1. 

 
 
Individualūs 
veiksniai 

 
 Amžius, lytis; 
 Kūno sudėjimas; 
 Rūkymas; 
 Pasyvus gyvenimo būdas. 

 
 
 
 

2. 

 
 

 
Veiksniai, susiję 
su konkretaus 
asmens fizine 
apkrova darbe 

 Svorių kėlimas ir nešimas; 

 Dažni sukamieji, lenkiamieji liemens ju- 
desiai; 

 Darbas padėtyse, kai dirbama atsirėmus 
atskirų kūno dalių svoriu; 

 Nuolat pasikartojantys judesiai; 

 Nepatogi darbo poza; 

 Mechaninio spaudimo koncentravimas, 
vibracija. 

Slaugymo darbas susijęs su didele emocine įtampa, atsakomybe ir rei- 
kalauja nemažų fizinių pastangų. Slaugytojai, besirūpindami neįgaliais 
pacientais, dažnai atlieka padidintos rizikos užduotis: sunkaus svorio kil- 
nojimas, įrenginių pernešimas, pacientų perkėlimas nuo vežimėlio į lovą, 
prilaikymas, perstūmimas, paciento padėties lovoje keitimas. 

Dažnai darbai atliekami nepatogioje darbo pozoje, jie reikalauja iš 
slaugančiojo nestabilių jo kūno padėčių, ypač kada pacientas labai sil- 
pnas. Stengiantis pacientą apsaugoti nuo kritimo, dažnai traumuoja- 
mas pats slaugantysis. Pacientų kilnojimas slaugytojo darbe yra viena iš 
dažniausių nugaros sužalojimo ir nugaros skausmų priežasčių. Atliekant 
vienodus, daug kartų pasikartojančius veiksmus, ilgą laiką būnant pri- 
verstinėje padėtyje, gali atsirasti rankų, kaklo, pečių, nugaros, kojų rau- 
menų ir kaulų pažeidimų. 
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1 lentelės tęsinys 

 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
Psichosocialiniai 
ir organizaciniai 
veiksniai 

 Laiko trūkumas; 

 Greitas darbo tempas ir intensyvus darbo 
krūvis; 

 Nepakankamas poilsio laikas; 

 Prastas darbo organizavimas; 

 Autonomijos nebuvimas; 

 Kitų pagalbos, bendradarbiavimo, pripa- 
žinimo nebuvimas; 

 Stresas darbe; 

 Nepasitenkinimas darbu. 

2 lentelė 
Pacientų kėlimo rankomis charakteristikos 

Eil. 
Nr. Charakteristika Kėlimo rizikos mažinimas 

1. Paciento svoris  Lengvesnė apkrova paprastai reiškia 
mažesnę riziką; 

2. Paciento kėlimas  Lengviau traukti ar stumti pacientą nei 
kelti arba nešti; 

3. Paciento 
padėtis 

 Keliant reikia daug mažiau jėgos, jei 
svoris laikomas priekyje ir arti prie kūno; 

 
4. Sukimasis ir 

lenkimasis keliant 
 Prireikia daugiau jėgos ir padidina trau- 

mų riziką, net ir keliant nedidelį svorį; 

 
5. 

 
Kėlimo dažnis 

 Kuo daugiau kartų svoris yra keliamas, 
juo labiau pavargsta raumenys, todėl 
slaugantysis lengviau susižeidžia; 

6. Atstumas  Kuo toliau svoris turi būti perkeliamas, 
tuo didesnė traumų rizika; 

 
7. 

 
Trukmė (laikas) 

 Jei darbas susijęs su pasikartojančiais 
judesiais, tikslinga sumažinti darbo lai- 
ką; 
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8. 

 
 
 
Darbo aplinka 

 Slidžios ir nelygios grindys, laiptai, 
užgriozdintos patalpos, nepakankama 
darbo erdvė didina apkrovas ir didina 
žalos tikimybę; 

 Kai yra per karšta, per drėgna, per šal- 
ta, ar apšvietimas yra nepakankamas, 
gebėjimas saugiai dirbti sumažėja; 

 

9. 

 

Amžius ir lytis 

 Jauniems neprityrusiems ir vy- 
resniems darbuotojams, keliantiems 
svorius rankomis, gali padidėti rizika 
susižaloti. 

3 lentelė 

Galimi rizikos veiksniai keliant pacientą 
 

Su slaugytojo 
darbu susijusi 

rizika 

Su pacien- 
tu susijusi 

susižalojimo 
rizika 

 
Su aplinka 

susijusi rizika 

 
Kita rizika 

 
1. Silpnas pa- 
cientas, kuris 
kėlimo metu 
nepadeda 

 
1. Pacientą ke- 
liant nepatogu 
suimti 

1. Slidus ar šla- 
pias paviršius 
(paslydimo, 
pargriuvimo 
pavojus) 

 
 
1. Didelis darbo 
krūvis 

 
2. Slaugytojo 
jėga per maža 
pacientui pakel- 
ti ar pastumti 

 
 
2. Didelis paci- 
ento svoris 

 
2. Ribotas dar- 
bui plotas (ma- 
žos patalpos, 
daug įrangos) 

 
2. Ilgos darbo 
valandos, ne- 
pakankamas 
poilsis 
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3. Neišlaikoma 
pusiausvyra 

3. Paciento svo- 
ris pasiskirsto 
netolygiai 

3. Fizinės kliūtys 
(spintelės, tua- 
letai) 

3. Dideli ats- 
tumai nešant 
pacientą 

4. Būtinumas 
greitai ir tiksliai 
atlikti darbą 

4. Pacientas 
neramus, agre- 
syvus 

4. Kliūtys ant 
grindų, daiktai 

4. Nėra papildo- 
mos pagalbos 

5. Nekintanti 
darbo poza, 
vienodi judesiai 
per darbo dieną 

5. Kuo toliau 
pacientas nuo 
slaugytojo, tuo 
reikia didesnės 
jėgos 

5. Nelygus grin- 
dų paviršius 

5. Netinkama 
avalynė ir ap- 
ranga 

6. Sukimasis į 
šoną lenkiantis 
ir keliant 

6. Neįmanoma 
numatyti, kas 
atsitiks keliant 
pacientą 

6. Skirtingi aukš- 
čiai tarp slau- 
gytojo rankų ir 
lovos, tarp veži- 
mėlio ir tualetų 

6. Žinių ir moky- 
mų trūkumas 

7. Palinkimas 
virš lovos, lie- 
mens sukimas 
organizmui su- 
kelia stresą 

7. Paciento kė- 
limui saugaus 
krovinių kėlimo 
taisyklės ne vi- 
sada tinka 

7. Blogas baldų 
išdėstymas 

7. Silpni liemens 
ir kojų raume- 
nys 
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Ergonominiai veiksniai, sukeliantys įvairių sričių kaulų- raumenų 
pažeidimus 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pakenkimo sritis 

 
Ergonominiai rizikos veiksniai 

 
 
 
 

1. 

Kaklas  Didelė mechaninė jėga (staigus kūno 
judesio greitėjimas arba lėtėjimas); 

 Nenatūralios galvos padėtys; 

 Darbas pakeltomis rankomis; 

 Pasikartojantis pečių sukimas; 

 Ilga stovimo darbo padėtis; 

 Sunkus fizinis darbas, rankomis at- 
liekamos užduotys. 

 
 
 
 

2. 

Pečiai 
 
 Dažni, pasikartojantys judesiai; 

 Monotoniškas darbas; 

 Nepasitenkinimas darbu; 

 Skubėjimas darbo metu; 

 Traukimas ir stūmimas. 

 
 
 
 

3. 

Alkūnė, žastas, 
riešas, plaštaka 

 
 
 Pasikartojantys rankų judesiai; 

 Spaudimas su didele jėga; 

 Nepatogi riešų padėtis; 

 Sukamieji judesiai. 
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4. 

Apatinė nugaros dalis 
(juosmuo) 

 
 

 
 
 

 Sunkus fizinis darbas; 

 Rankomis atliekamos užduotys: 

pakėlimas, nešimas, traukimas, 
spaudimas ir stūmimas; 

 Pasisukimas, pasilenkimas ir kitos 
nenatūralios liemens padėtys; 

 Krovinys nepatogus suimti; 

 Krovinys laikomas per toli nuo 
dirbančiojo asmens liemens; 

 Ilgas sėdimas darbas; 

 Monotoniškas darbas. 

 

 
5. 

Keliai  
 Klūpimos darbo padėtys; 

 Kojų sukimas per kelius; 

 Ilga stovimo darbo padėtis. 

 
 
 

6. 

Visas kūnas 
 

 

 Ilgas monotoniškas darbas 
priverstinėje padėtyje; 

 Aštrūs paviršių kraštai ir įrankiai 
galintys sužaloti kūno dalis; 

 Nelygios, slidžios grindys; 

 Nelaimingi atsitikimai darbo 
vietoje. 
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Pacientui reikalingos pagalbos lygio įvertinimas 
 

Sudėtinga pakelti ar pasukti pacientą, kai jis negali padėti kėlimo pro- 
cese, nes tai didina slaugančiojo traumų riziką. Prieš pradedant kėlimą, 
būtina įvertinti pacientui reikalingos pagalbos lygį. Žinojimas, kokia yra 
paciento būklė, kokios pagalbinės mechaninės priemonės galėtų būti 
panaudotos kėlimo veiksmui palengvinti, koks būdas būtų tinkamiau- 
sias pacientui pakelti, kiek reikės pasitelkti žmonių į pagalbą, padės iš- 
vengti susižalojimų. 

Pagalbos reikės, jei pacientai: 

1. Negali atsikelti, yra senyvo amžiaus; 

2. Jiems taikoma bendra nejautra; 

3. Yra komos būsenos; 

4. Turi pilvo žaizdų; 

5. Jiems įvesti vamzdeliai ir kateteriai; 

6. Tai nėščios moterys ir kt.; 

7. Yra susijaudinę, nusiteikę priešiškai; 

8. Nereaguojantys, su kuriais bendradarbiavimas ribotas. 

 
Pacientus kelti rankomis galima tik tuo atveju, jei keliant nereikia laikyti 
viso ar beveik viso paciento kūno svorio. 

Tačiau kai kuriose situacijose pacientų kilnojimo rankomis išvengti 
neįmanoma. Gali būti išimtinių ar pacientų gyvybei gresiančių situacijų, 
kai draudžiama naudotis pagalbine pacientų kilnojimo įranga. 

Dirbant su pacientais būtina išmokti taisyklingos ir saugios ligonių var- 
tymo ir kėlimo technikos. 
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Pacientų perkėlimo būdai 
 

Pacientų kėlimas - tai veiksmai, atliekami norint pakelti, perkelti į 
žemiau esančią vietą, prilaikyti, pastumti ar patraukti pacientus. 

Metodo pasirinkimas priklauso nuo: 

 paciento poreikių, 

 sveikatos būklės, galimybių, 

 reikiamo pagalbos lygio, 

 turimos vietos ploto kėlimui, 

 turimos kėlimo įrangos. 

 
 
 
 
 

Kėlimas rankomis 

Kėlimą atlieka vienas ar keli slaugytojai, naudo- 
dami savo raumenų jėgą. Jei tik įmanoma, į kėlimą 
įtraukiamas bet koks paciento judesys, kuris gali 
nors iš dalies padėti perkėlimo metu. Pacientų kė- 
limas rankomis slaugytojams padidina raumenų ir 
kaulų sistemos sužalojimo riziką, nes paciento kū- 
nas yra nepatogus kėlimui ir slaugytojui sunku pa- 
ciento svorį išlaikyti arti savo kūno. Kuo daugiau 
kūno sąnariai atsilenkia nuo natūralios - neutralios 
padėties, tuo dažniau jie pažeidžiami. 

Rekomenduojama kuo mažiau kilnoti pacien- 
tus rankomis ir, kai tik įmanoma, iš viso to vengti. 

 
Kėlimas mažomis 

pagalbinėmis 
priemonėmis 

Tai pacientų kėlimo būdai, atliekami naudojant 
specifines pagalbos priemones: mažos trinties pa- 
klodes, ergonominius diržus, besisukančias pako- 
jas, virš lovos pakabintą trapeciją, kopėtėles ir kt. 

 
Kėlimas naudojant 
elektromechaninę 

kėlimo įrangą 

Kėlimas pasitelkus pagalbinę elektromechani- 
nę kėlimo įrangą naudojamas pacientams, kurių 
svoris pernelyg didelis, kad slaugytojas galėtų jį 
pakelti be mechaninių pagalbos priemonių. 
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Bendrosios sąlygos, reikalingos saugiai kilnoti pacientus 

1. Įvertinama darbo aplinka ir pasiruošiama darbui; 

2. Pakankama darbo vietos erdvė; 

3. Tvarkinga, neslidi grindų danga; 

4. 
Tinkama apranga: uždari, neslystantys, žemais kulnimis batai, 

nevaržantys judesių rūbai; 

5. 
Nepervertinami savo fiziniai sugebėjimai. Abejotinu atveju ge- 

riau dirbti su komanda; 

6. Priklausomai nuo situacijos panaudojama įvairi kėlimo technika; 

7. Priklausomai nuo situacijos parenkamas kėlimo metodas; 

8. 
Naudojamos turimos pagalbinės priemonės, lengvinančios pa- 

ciento kūno padėties keitimą; 

9. Įvertinamos paciento bendradarbiavimo galimybės; 

10. Paskatinamas pacientas aktyviai dalyvauti kėlimo procese; 

11. 
Pagal galimybes pacientui duodamos aiškiai suprantamos „ko- 

mandos“; 

12. 
Informuojamas pacientas apie kėlimo eigą ir pateikiami jam 

aiškūs nurodymai; 

13. Užtikrinami koordinuoti savo ir paciento judesiai; 

14. 
Perkeliant pacientą dirbti sulenktais kelių sąnariais, žingsnio po- 

zicijoje, tiesia nugara, laikyti svorį kuo arčiau kūno; 

15. 
Keliant pacientą, pirmiausia kelti galvą, paskui rankas, krūtinės 

ląstą, dubenį ir kojas. 
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Pacientų kėlimo pagrindiniai principai 
 

 
Pasiruošimas 

Niekada nekelkite daugiau nei galite patogiai pakelti; 

Jei yra galimybė užsidėkite nugaros apsauginį diržą; 

Kvieskitės pagalbą. 

 
 
Taisyklingai 
atsistokite 

Pastatykite kojas pečių plotyje; 

Pastatykite vieną pėdą puse žingsnio į priekį už kitos; 

Naudokite kojų ir klubų raumenis; 

Jei lova yra žemai, atsiklaupkite vienu keliu ant lovos 
arba keliais atsiremkite į lovą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slaugytojo 
veiksmai 

 

1 žingsnis 

Pasakykite pacientui, ką ketinate daryti; 

Prieš pradėdami judėti, suskaičiuokite 
„1-2-3“ kartu su pacientu; 

Kojas nukreipkite į kėlimo kryptimi. 

 
 
 
 
 

2 žingsnis 

Stovėkite arti žmogaus, kurį keliate; 

Keldami išlaikykite nugarą neutralioje 
padėtyje (nugara turi būti tiesi ir neį- 
tempta); 

Kelius laikykite sulenktus, svorį paskirs- 
tykite kojoms vienodai; 

Įtempkite pilvo raumenis; 

Suimkite pacientą visa ranka; 

Suimkite pacientą už dubens srities, 
liemens ar pečių; 

Naudokite kojų raumenis keliant 
pacientą. 

 
 

3 žingsnis 

Keldami pasisukite ant vienos kojos; 

Venkite sukimosi ar lenkimosi į šoną; 

Giliai kvėpuokite; 

Laikykite pečius atpalaiduotus. 
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Saugaus pacientų kėlimo ir nešimo pagrindinės taisyklės 
 

Situacijos 
įvertinimas 

Pasirengi- 
mas kėlimui 

Paciento 
kėlimas 

Paciento 
nešimas 

Traukimas 
ir stūmimas 

 
 
Kur ir kokiu 
atstumu rei- 
kia perkelti 
pacientą 

 
 
Pasiruoškite 
pakankamai 
vietos perkė- 
limui 

 
 
Venkite pa- 
cientą kelti 
vertikaliai 

 
Įsitikinkite 
ar visi žino- 
te kur eisite 

 
Stumdami 
pacientą 
pasilenkite į 
priekį, trauk- 
dami – atgal 

 
 
Kiek paci- 
entas gali 
padėti per- 
kėlimo metu 

 
 
Pasirinkite 
tinkamą lo- 
vos aukštį 

 
Keliant pa- 
cientą nau- 
dokite savo 
kūno svorį, 
ne tik rau- 
menų jėgą 

 
 
Neškite 
pacientą 
trumpiau- 
siu keliu 

 
 
Pasidarykite 
vietos, lenki- 
muisi į prie- 
kį ir atgal 

 
 

Koks pacien- 
to svoris 

 
 
Paaiškinkite 
pacientui, 
ką ruošiatės 
daryti 

Kojos išskės- 
tos, viena 
koja arti prie 
paciento, 
o kita link 
perkėlimo 
krypties 

 
Įsitikinkite 
ar kelyje 
nėra kliū- 
čių, slidaus, 
nelygaus 
pagrindo 

 
 
Venkite 
sukioti arba 
lankstyti nu- 
garą 

 
Ar pacientui 
yra prijungta 
aparatūra, 
lašelinė infu- 
zija 

 
 
Paprašykite 
paciento pa- 
gal galimy- 
bes padėti 

 
Kelius pir- 
miausia 
sulenkite, o 
po to lėtai 
ištieskite 

Įsitikinkite, 
ar nešamo 
paciento 
dydis neuž- 
stoja ma- 
tomumą 
priešakyje 

 
Grindys turi 
būti tvirtos, 
lygios ir šva- 
rios 
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Ar yra 
pacientui 
jautrios ir 
skausmingos 
sritys 

 
 
 
Tinkamai 
apsirenkite ir 
apsiaukite 

Kojų rau- 
menis 
naudokite 
kaip svertą, 
jas sulenkti 
ir neleisti 
užpakali- 
niams kojų 
raumenims 
įsitempti 

Atsistokite 
taip, kad 
pėdos būtų 
abipus ne- 
šamo paci- 
ento (kojos 
žergtai) 

 
 

Jei pacientas 
gali, papra- 
šykit jums 
padėti 

 
 
Ar yra pavo- 
jų aplinkoje 

Naudokite 
asmenines 
apsaugos 
priemones 
(juosmens 
diržą) 

Laikykite tie- 
sią nugarą. 
Keliant svorį 
jį vienodai 
paskirstykite 
per abi ran- 
kas 

 
Neškite 
pacientą 
nuleistomis 
žemyn ran- 
komis 

 
 
Pasirinkite 
lovos aukštį 

 
 
Kurį kėlimo 
būdą šioje 
situacijoje 
panaudoti 

 
 

Užtikrinkite 
tinkamą 
kūno padėtį 

Keliant viena 
ranka, lais- 
vąja ranka 
prisilaikant 
už liemens, 
lengviau iš- 
laikyti tiesią 
nugarą 

Pats stip- 
riausias 
slaugytojas 
turėtų 
kelti nešti 
paciento 
klubus ir 
liemenį 

 
Traukti yra 
lengviau 
negu stumti, 
jei galima, 
pakeiskite 
stūmimą 
traukimu 

 
Kokias pa- 
galbines 
priemones 
galima pa- 
naudoti 

 
Atsistokite 
pagal gali- 
mybes kuo 
arčiau paci- 
ento 

Sulenktomis 
rankomis 
laikykite 
pacientą kuo 
arčiau prie 
krūtinės 

Patarti- 
na, kad 
nešantys 
asmenys 
turėtų būti 
panašaus 
ūgio 

 
Traukdami 
atsiremkite 
keliais į paci- 
ento lovą 

 
Kiek slaugy- 
tojų reikės 
perkėlimui 

Vieną koją 
pastatykite 
prie keliamo 
paciento, o 
kitą už savęs 

Nesukinėkite 
viršutinės 
kūno dalies 
ir nesilenkite 
per liemenį 

Priglauskite 
pacientą 
kuo arčiau 
kūno 

 
Traukite ir 
stumkite tie- 
sia nugara 
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Pagrindinės pacientų perkėlimo idėjos 
 

Pacientų kilnojimas slaugos metu yra viena iš dažniausių nugaros 
sužalojimo priežasčių. Svarbu pasirinkti tinkamiausią paciento kėlimo 
būdą, kuris apsaugo ir sumažina nugaros įtampą. 

Yra daug saugių kėlimo būdų, bet jų visų esmė – vengti pacientą kelti 
tiesiogiai vertikaliai, keliant atlikti sukimosi judesį. 

1. Taisyklingas paciento pakėlimas nuo grindų ir nešimas 

Stuburo sulenkimas juosmens srityje (pvz. kėlimas nuo grindų) sukelia 
dešimt kartų didesnį krūvį tarpslanksteliniame diske juosmens srityje, 
negu keliamas krūvis. Kuo didesnis keliamo krūvio atstumas nuo kūno 
- tuo didesnė apkrova nugarai 

 
Pasiruošimas darbui 

 

 
 
 
 

 

 Įsitikinti, jog niekas netrukdo paciento perkė- 
limui; 

 Vengti slidžių paviršių; 

 Atsistoti taip, jog kojos būtų pečių plotyje (pa- 
dėtis padeda išlaikyti kūną stabilioje padėtyje); 

 Stengtis pritūpti kuo arčiau keliamo paciento; 

 Įtempti pilvo ir nugaros apatinės dalies raume- 
nis, jie atliks nugaros apsaugos funkciją. 
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1.1. Kojų padėtis 
 

 
Kojų padėtis 

 
Netinkama padėtis 

 

 
Netinkama padėtis 

 
 
 Svarbi kojų padėtis keliant pacientą; 

 Padidinus kojų atramos plotą, pusiausvyra 
taps stabilesnė; 

 Atramos plotą galima išplėsti, pėdas pasta- 
čius patogioje padėtyje: atstumas tarp kojų 
yra apie 30 cm, viena pėda šiek tiek pastatyta 
į priekį; 

 Remtis tvirtai abiem kojomis, jos pražergtos, 
pečių plotyje, kiek sulenktos per kelius; 

 Viena koja pastatyta arčiau paciento, kita koja 
pastatyta ta linkme, kur link numatoma kelti 
pacientą; 

 Jei reikia pakelti pacientą nuo žemės, reikia at- 
sistoti taip, kad pacientas atsidurtų tarp kelių; 

 Nekelti taip, kad svoris atsidurtų priekyje ke- 
lių; 

 Kelti lygiai, kad svoris vienodai pasiskirstytų 
per abi rankas. 

1.2. Nugaros padėtis keliant ir nešant 

 

 

 Kėlimo metu slaugytojo nugara visuo- 
met turi išlikti tiesi; 

 Nekelti daiktų pasilenkus, keliant pri- 
tūpti, laikyti nugarą tiesią; 

 Pečiai maksimaliai pakelti. 
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Taisyklinga padėtis 

 
 
 Plaštaka ir alkūnės turi būti gerokai žemiau 

pečių lygio; 
 
 Vengti liemens sukamųjų judesių keliant daik- 

tą; 

 Pečiai ir klubai toje pačioje plokštumoje; 

 Nešant krovinį nugara tiesi, pečiai atlošti; 

 Vengti staigių judesių. 

2. Paciento lova 

Tinkama lova pacientui suteikia patogumą, o slaugančiajam palen- 
gvina darbą ir tausoja nugarą. Keičiant gulinčio paciento padėtį, lova 
pakeliama taip, kad stovint tiesiai ir sulenkus rankas per riešus delnai at- 
siremtų į lovos čiužinį. Persodinant pacientą į sėdimuosius ratukus, lovą 
reikia nuleisti tiek, kad pacientas liestų grindis kojomis. 

 
 
 
 
 

 

Elektrinė funkcinė 
lova, su aukščio, nu- 
garos – kojų padėčių 

reguliavimu 

 Galvūgalis ir kojūgalis fiksuojasi norimoje pa- 
dėtyje; 

 Reguliuojami apsauginiai lovos kraštai; 
 
 Pasikėlimo rankenos pagalba ligonis gali keisti 

kūno padėtį; 

 Lovos ratukus laikyti užfiksuotus; 

 Lovos groteles, esant nesąmoningam ligoniui, 
laikyti pakeltas; 

 
 Prie lovos galima tvirtinti atlenkiamą stalelį, 

lašelinės stovą, “antelę” ir kt. 
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3. Čiužinys pragulų profilaktikai 

 
 

 

Priešpragulinis čiužinys 

Tinkamiausi čiužiniai (pagaminti iš): 

 putų poliuretano; 

 stori, lygūs; 

 su apsauginiu nepraleidžiančiu vandens 
užvalkalu, praleidžiančiu orą; 

 užvalkalas čiužinį išlaiko švarų, apsaugo 
jį nuo dėmių. 

4. Paciento kėlimas, nešimas, transportavimas 

Pacientų kėlimas - tai veiksmai, atliekami norint pakelti, perkelti į 
žemiau esančią vietą, prilaikyti, pastumti ar patraukti pacientą. Yra daug 
saugaus kėlimo būdų, priklausomai nuo aplinkybių slaugytojas turi pa- 
sirinkti tinkamiausią. 

 
Pasiruošimas 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Pašalinti papuošalus nuo rankų; 

 Apsirengti laisvus rūbus ir apsiauti pato- 
gią avalynę; 

 Naudoti asmenines apsaugos priemones, 
pirštines, juosmens diržą; 

 Paaiškinti pacientui, kaip jis gali jums pa- 
dėti; 

 Perspėti pacientą, kai ruošitės kelti; 

 Įsitikinti, kad paciento rankos ir kojos yra 
tinkamoje padėtyje; 

 Įsitikinti, kad paciento judėjimui nėra nie- 
ko ribojančio (patalynės ar kt.); 

 Keliant kojų pėdos truputį praskėstos, tai 
bus užtikrintas platesnis atramos pagrin- 
das. 
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Bendrosios taisyklės 
 

 
 
 

 Užfiksuoti lovos ratelius; 

 Pasirinkti tinkamą lovos aukštį: lovos 
aukštis ir slaugytojo svorio centras (ne- 
daug virš klubų) turi būti tame pačiame 
lygyje; 

 Judėti negalintį pacientą turi kelti keli 
slaugytojai; 

 Keliant pacientą iš lovos, atsistoti kuo ar- 
čiau paciento. 

 Laikyti pacientą kuo arčiau kūno; 

 Laikyti nugarą tiesiai ir venkite sukimosi 
ar lenkimo į šoną; 

 Skatinimas pacientą kuo daugiau padėti. 

5. Paciento patraukimas prie lovos galvūgalio 

Jeigu pacientas sunkiai serga ir negali judėti savarankiškai, siekiant 
išvengti pragulų susiformavimo, jam reikia kas 2 val. keisti padėtį lovoje. 

 
 

Pasiruošimas 

 Ligonis turi būti paslenkamas, o ne pa- 
keliamas; 

 Jei ligonis yra silpnas, jį patraukiant pa- 
tartina, kad dalyvautų pagalbininkai; 

 Paslenkama viena kūno pusė vienu me- 
tu, o po to kita pusė; 

 

 
Patraukimas iš dešinės 

 
 Pakelkite lovą iki tinkamo aukščio; 

 Nuleiskite lovos galvūgalį į horizontalią 
padėtį; 

 Paciento rankas sudėkite jam ant krūti- 
nės; 

 Paprašykite paciento (jei gali) kiek pakel- 
ti nuo lovos paviršiaus galvą ir ją palenkti 
į priekį. 
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Patraukimas iš kairės 

 Stovėkite dešinėje paciento pusėje veidu 
į galvūgalį; 

 Paciento kojas sulenkite per klubo ir ke- 
lio sąnarius, pėdas atremkite į lovos pa- 
viršių; 

 Sulenkite savo kojas per klubo, kelio; 
čiurnos sąnarius. Pasilenkite į priekį; 

 Laikykite nugarą tiesiai; 

 Kairiąja ranka suimkite lovos galvūgalį. 
Dešiniąja ranka paimkite ligonį už pažas- 
ties; 

 Stumtelkite ligonį dešiniąja ranka, per- 
keldami savo svorį link galvūgalio ir taip 
patraukdami ligonį. 

 

 
Patraukimas su paciento 

pagalba 

 
 

 
 Ta pati procedūra pakartojama iš kairės 

pusės. 

 Lengvesnis būdas, kai pacientas gali pa- 
dėti, jis įsikimba į lovos galą, o slaugyto- 
jai pacientą patraukia link galvūgalio. 

6. Paciento pavertimas ant šono 
 

 

 
 Nustatykite tokį lovos aukštį, kad būtų 

patogu dirbti; 

 Jei pacientas verčiamas ant dešiniojo 
šono, patraukite jį į kairiąją lovos pusę; 
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 Slaugytojas stovi šalia ligonio ir paverčia 
jį nuo savęs; 

 Atsistokite toje lovos pusėje, į kurią reikia 
paversti pacientą; 

 Sulenkite - žiūrint iš Jūsų pozicijos – to- 
limesnę paciento koją per klubo sąnarį; 

 Toliau nuo Jūsų esančią paciento ranką 
uždėkite ant jo krūtinės; 

 Tuomet padėkite kitą ranką ant lovos 
krašto, kad būtų išvengta užblokavimo 
ties petimi; 

 Paciento galvą pasukite į šoną; 

 Lengvai tolygiai paspausdami ir patrauk- 
dami kelį pasukite pacientą ant šono; 

 Jei reikia, truktelkit toliau nuo Jūsų esantį 
paciento petį, atitinkamai lengvai pasu- 
kite viršutinę kūno dalį. 

7. Paciento sodinimas lovoje 

Padedama pacientui atsisėsti lovoje, kada reikia pataisyti ar pakeisti 
pagalvę ar patalynę, perrengti drabužius, apžiūrėti paciento nugarą. 

 

Pasiruošimas 

 Paaiškinkite pacientui, kas bus daroma; 

 Parinkite patogų lovos aukštį; 

 Užblokuokite lovos ratelius. 
 

 

 
 Informuokite pacientą apie veiksmų 

eigą; 

 Atsistokite prie lovos ties paciento sėd- 
menimis; 
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 Paverskite pacientą ant šono; 

 Savo kairiąją ranką pakiškite po deši- 
niuoju paciento petimi; 

 Tvirtai suimkite pacientą per pečius ir 
sulenktas kojas; 

 Perkelkite kūno svorį ant priekyje pa- 
statytos kojos; 

 Skaičiuokite iki trijų. Su skaičiumi 
„trys“ pacientas, jei gali, padeda kel- 
tis; 

 Pasukdami ir lenkdami per liemenį, 
padėkite pacientui atsisėsti; 

 Pakelkite lovos galvūgalį. 

8. Paciento perkėlimas iš lovos į kėdę ar vežimėlį 

Mažai judančio paciento perkėlimas iš lovos į kėdę ar neįgaliojo 
vežimėlį. 

 

 

 
 
 Pacientas pasodinamas lovoje (žr. pa- 

ciento sodinimas lovoje) 

 Pacientas patraukiamas prie lovos 
krašto; 
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 Pacientas abiem kojomis remiasi į grindis; 

 Pacientas rankomis apkabina slaugytojo 
krūtinę arba kaklą; 

 Pacientas prisitaiko prie slaugytojo viršu- 
tine kūno dalimi judėdamas į priekį ir že- 
myn bei perkeldamas svorį nuo dubens į 
kojas; 

 Lengvai pasukdami, pasodinate pacientą 
ant kėdės ar į neįgaliojo vežimėlį; 

 Procedūra palengvėja naudojant paciento 
perkėlimo diržą. 

9. Paciento perkėlimas iš lovos į vežimėlį naudojant perkėlimo 
neštuvus 

 

 

 

 
 Suvienodinkite lovos ir vežimėlio aukštį; 

 Informuokite pacientą apie veiksmų eigą; 

 Paprašykite pacientą pasiversti ant šono į 
priešingą kėlimui pusę; 

 Jei pacientas nesugeba pasiversti, pavers- 
kite jį ant šono; 
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 Paprašykite pacientą įsikibti į Jūsų šonus 
arba kaklą; 

 Pacientas juda kartu su Jumis, perkelda- 
mas savo viršutinės kūno dalies svorį į 
priekį žemyn; 

 Pacientas perkelia dubens svorį į kojas; 

 Pastatykite pacientą. 

 
 
 

 

Pastatymas įsiūbuojant 

 Pakėlimas įsiūbuojant naudojamas norint 
padėti pacientui atsistoti ar perkelti jį į kitą 
sėdimą vietą; 

 Atsistokite prieš sėdintį pacientą; 

 Paciento keliai suglausti, keliai su pėdomis 
sudaro 90°; 

 Pastatykite savo kojas, taip, kad viena koja 
būtų pacientui iš šono, o kita - priešais jį; 

 Paprašykite pacientą apsikabinti Jūsų ka- 
klą arba šonus; 

 Laikykite pacientą už juosmens; 

 Švelniai įsiūbuodami, padėkite pacientui 
atsistoti. 

11. Pagalba pacientui atsisėsti lovoje, panaudojant kopėtėles 

 

 

 Pacientui atsisėsti lovoje padeda kopėtė- 
lės; 

 Tvirtinamos paprastai prie lovos galo; 

 Naudodamasis kopėtėlėmis, pacientas 
pats gali atsisėsti, arba jam reikalinga mi- 
nimali pagalba. 
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12. Paciento kėlimas keltuvų pagalba 
 

 
 

 
 

 

Mobilus keltuvas 

 Paprastai keltuvai lengvai valdomi, saugūs 
ir lengvai pritaikomi įvairioms kėlimo situ- 
acijoms; 

 Paciento pakėlimas ir nuleidimas valdo- 
mas pulteliu; 

 Mobilaus keltuvo važiuoklės išplatini- 
mas-susiaurinimas mechaninis; 

 Yra įvairaus dydžio keltuvų diržai, priklau- 
somai nuo paciento svorio; 

 Mobilūs keltuvai veikia nuo įkraunamų ba- 
terijų. 

Lubinis keltuvas 

  Kėlimas lubiniais keltuvais labai patogus, 
sistema užtikrina paciento mobilumą tarp 
patalpų be rankinio kėlimo. 

  Keltuvas lengvai valdomas, keliant paci- 
entą nereikia manevruoti ant grindų tarp 
baldų. 

 Keltuvu galima nuvežti pacientą į dušą, 
tualetą. 

13. Paciento transportavimas 

 
Transportavimu vadinamas bet kuris būdas, kuriuo gabenamas pa- 

cientas. Transportavimo būdas priklauso nuo ligos pobūdžio ir turimų 
pagalbinių priemonių. 
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13.1.Paciento transportavimas kėde-vežimėliu, kai paciento būklė 
leidžia jam judėti 

 

 

 
 Pastatyti kėdę-vežimėlį arti paciento, 

fiksuoti vežimėlio ratus; 

 Pagal paciento kėlimo taisykles padėti 
pacientui atsistoti ir atsisėsti (pasodin- 
ti) į vežimėlį; 

 Sustatyti paciento kojas ant atramų; 

 Patogiai padėti paciento rankas. 

13.2.Paciento transportavimas vežimėliu, kai pacientas pats negali 
judėti (keliama dviese) 

 

 

 Perkeliame pacientą ant vežimėlio neš- 
tuvų pagalba; 

 Vežti galva į priekį, kad būtų galima ste- 
bėti ligonio veidą: 

 Vežimėlį laikyti horizontaliai (kopiant 
laiptais, priekyje turi būti galva, lipant 
žemyn – kojos); 

 Eiti ne į koją, kad neštuvai nesiūbuotų. 

13.3. Paciento perkėlimas iš vežimėlio į lovą 

 

 

Vežimėlis prie lovos gali būti statomas: 

 Kampu, kad lovos galvūgalis remtųsi į 
vežimėlio kojūgalį ar galvūgalį;

Pirmasis slaugytojas turi: 

 pakišti ranką po paciento kaklu, kad pa- 
ciento galva laikytųsi ant slaugytojo 
rankos;

 kita ranka apglėbti apatinę paciento 
krūtinės dalį;
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Antras slaugytojas turi: 

 Viena ranka apglėbti per sėdmenis; 

 Kita, per kelių sulenkimą; 

 Pacientas keliamas sutartinai, vienam iš 
keliančiųjų vadovaujant; 

 Paguldyti ant lovos, apkloti. 

 

 

Neštuvų - vežimėlio pastatymas prie lovos ir paciento perkėlimas į lovą 

13.4. Paciento pernešimas 
 

 

 
 Nešti pacientą trumpiausiu keliu; 

 Įsitikinti, kad nešamo paciento dydis už- 
tikrina gerą matomumą priešakyje; 

 Jei pacientą neša du ar daugiau slaugy- 
tojų, vienas jų turi duoti komandas; 

 Pats stipriausias slaugytojas turi nešti 
paciento klubus ir liemenį; 

 Judėti visiems tuo pačiu ritmu. 
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14. Paciento atsistojimas nuo grindų iš gulimos padėties 
 

 

Griuvimai yra viena iš aktualiausių sveikatos 
problemų. Lėtinės ligos gali pabloginti ben- 
drą bei funkcinę paciento būklę ir dėl to pa- 
didinti griuvimų riziką. Fiziologiniai pokyčiai, 
raumenų jėgos sumažėjimai, sąnarių judesių 
amplitudės sutrikimai, reakcijos laiko sulėtė- 
jimas daro įtaką pusiausvyrai ir jos kontrolei. 

 
Griūnama dažniausiai keliantis iš lovos, lipant 
laiptais, paslydus. Jei neįvyko kaulų lūžimų ir 
leidžia sveikatos būklė, pacientas gali pats 
bandyti atsistoti. 

 

    
1 2 3 4 

   
5 6 7 

Kaip atsistoti pargriuvus 
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Kiekvienas, bet kurio amžiaus žmogus, turintis sveikatos problemų, 

kurios apsunkina apsitarnavimą, gali naudoti pagalbinius įrenginius, 
kurie palengvina kasdieninius darbus ir padaro jų atlikimą saugesniu. 
Dauguma jų – paprasti sprendimai, kurie kompensuoja jėgos netekimą, 
sumažėjusius gebėjimus atlikti kai kuriuos veiksmus. 

 

15. Pagalba pacientui vaikštant 

Nustatykite, ką pacientas sugeba atlikti vienas be kitų pagalbos. Ar 
reikalingos pagalbinės priemonės: lazda, ramentai, vaikštynė, vaikščio- 
jimo rėmas. 

 
 

 

 Apsiaukite tinkama avalyne; 

 Užsidėkite juosmens perkėlimo diržą; 

 Prieikite prie paciento kuo arčiau; 

 Atsistokite iš silpnesnės paciento pusės; 

 Uždėkite ranką ant paciento juosmens; 

 Įkiškite pirštus į paciento ant liemens 
esančias diržo kilpas ir tvirtai suimkite 
plaštaka, arba apkabinkite jį per lieme- 
nį. 

 
 

11 lentelė 
Techninės pagalbos priemonės 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas Priemonės aprašymas 

1. PERKĖLIMĄ PALENGVINANČIOS PRIEMONĖS 

 
 
 

1.1. 

 
 
 
 
 

 

Perkėlimo lenta 

 
Perkėlimo lenta skirta gulinčių paci- 
entų perkėlimui nuo lovos ant dušo 
vežimėlio, neštuvų. Tinka naudoti tarp 
skirtingo aukščio paviršių. Perkeliant 
– pacientas slysta lentos paviršiumi. 
Dauguma jų susideda iš plastiko len- 
tos su paminkštinimu, o užvalkalas yra 
iš mažos trinties medžiagos. 

 
 
 

1.2. 

 

 

Daugiafunkciniai 
neštuvai 

 
Skirti pakelti pacientą aukštyn lovoje, 
paversti, perkelti nuo paviršiaus ant 
paviršiaus, pakelti nuo grindų. Neštu- 
vai pagaminti iš vandeniui atsparaus 
nailono su pamušalu, viduje įdėta 
lanksti plastiko lenta. 

 
 
 
 

1.3. 

 

 
Perkėlimo- vartymo 

paklodė 

 
Slidi perkėlimo - vartymo paklodė 
skirta perkelti gulinčius pacientus nuo 
vieno paviršiaus ant kito, arba apversti 
lovoje. Tinka naudoti perkeliant paci- 
entus į dušo vežimėlį, mobilią vonią. 
Paklodė skirta didelio svorio pacien- 
tų perslinkimui, pavertimui. Paklodės 
viena pusė slystanti. 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas Priemonės aprašymas 

 
 
 
 

1.4. 

 
 
 

 
Maža slidi perkėlimo 

paklodė 

Skirta pacientų vartymui lovoje, pa- 
traukti aukštyn ar prie lovos krašto. 
Su jos pagalba pacientas gali lengvai 
apsiversti pats. Naudojantis jomis su- 
mažėja rizika pažeisti pacientams odą, 
taip pat apsaugoma slaugytojų nuga- 
ra, nes pakanka nestipriai patempti. 
Vidinė dalis pagaminta iš mažos trin- 
ties medžiagos. 

 
 

 
1.5. 

 
 
 

 
Perkėlimo lenta 

Tinka naudoti, kai nedidelis tarpas 
tarp paviršių ir nedidelis paviršių aukš- 
čio skirtumas. Naudojama perkelti pa- 
cientą nuo lovos ant vežimėlio, kėdės. 
Dažnai naudojama kartu su perkėlimo 
diržais. Pacientas ja gali naudotis pats 
be kitų pagalbos. Gaminama iš kieto 
plastiko, yra sulenkiami ir nesulenkia- 
mi variantai. 

 
 
 

1.6. 

 

 

Perkėlimo diržas 

 
Daugiafunkcinis diržas, skirtas pacien- 
tui padėti vaikščioti jį prilaikant, padė- 
ti atsikelti iš lovos ar kėdės, nukritus 
ant grindų. Diržas turi vertikalias ir ho- 
rizontalias rankenas, už kurių patogu 
prilaikyti ar pakelti pacientą. 

 
 

1.7. 

 

 

 
Perkėlimo diržas 

Skirtas pakelti pacientą nuo kėdės, 
vežimėlio ar lovos. Diržas turi dvi-ke- 
turias rankenas - kilpas, patogias su- 
imti. Vidinė diržo dalis pagaminta iš 
neslystančios medžiagos. 
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1.8. 

 

 
Perkėlimo diskas 

 
Perkėlimo diską sudaro du neslidaus 
paviršiaus besisukantys diskai. Šios 
techninės priemonės palengvina sė- 
dinčių ir stovinčių pacientų perkėlimą. 
Pacientų perkėlimui nuo lovos ant 
kėdės, naudojant diską, reikia mažiau 
fizinės jėgos šiai procedūrai atlikti. 

2. KELTUVAI 

 
 
 

2.1. 

 

 
Mobilus keltuvas 

 
Lengvai valdomi, saugūs ir įvairioms 
kėlimo situacijoms bei skirtingų bū- 
klių pacientams pritaikomi keltuvai. 
Kėlimas-leidimas elektrinis, valdomas 
pulteliu. Važiuoklės išplatinimas-su- 
siaurinimas mechaninis. Keltuvai vei- 
kia nuo įkraunamos baterijos. 

 
 
 
 
 
 

2.2. 

 

 
Stacionarių bėginių 

keltuvų sistemos 

 
Bėginis ant lubų montuojamas ligonių 
keltuvas: takų sistema, integruota į 
lubas. Sistema užtikrina paciento mo- 
bilumą tarp patalpų be rankinio kėli- 
mo. Naudojant lubų keltuvus mažiau 
naudojama fizinė jėga. Sistemos yra 
lengvai valdomos ir keliant pacientą 
nereikia manevruoti ant grindų tarp 
baldų. 

Hidraulinės lubų, grindų keliamos sis- 
temos, naudojamos pacientams įkelti 
ar iškelti iš lovos, vežimėlio, padėti 
jiems atsistoti. 
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2.3. 

 
 
 

Pasikėlimo 
įranga 

 
Atsikelti iš lovos, atsisėsti, pasiversti 
padeda pritvirtinti prie lubų stumdo- 
mi pasikėlimo įrenginiai. Jie skatina 
paciento aktyvius veiksmus ir sava- 
rankiškumą. 

3. LOVOS ĮRANGA 

 
 
 

3.1. 

 

 
Nugaros atrama 

 
Statoma ant lovos. Sulankstoma, pa- 
togu naudoti lovoje, gulėti pakelta 
viršutine kūno dalimi arba sėdėti. 
Pasvirimo kampas gali būti reguliuo- 
jamas iki 5 padėčių. 

 
 
 

3.2. 

 
 

 
P formos rankena 

Rankena prie lovos skirta asmenims 
palengvinti įlipimą ir išlipimą iš lovos. 
Tvirtinama prie lovos, sukasi apie savo 
ašį 360 laipsnių. Ją galima užfiksuoti 
kas 90 laipsnių. Gulint lovoje, rankena 
yra kaip papildoma apsauga nuo iškri- 
timo. 

4. VONIOS IR TUALETO ĮRANGA 

 
 
 
 

4.1. 

 

 
Dušo įranga 

 
 
Dušo kambariai įrengiami taip, kad 
asmenys su judėjimo sutrikimais ir 
vežimėliuose sėdintys neįgalūs asme- 
nys galėtų naudotis jais savarankiškai. 
Įrenginiai negali trukdyti vežimėliais 
manevruojantiems žmonėms. 
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4.2. 

 

 
Vonia neįgaliąjam 

Patogi vonia su integruotomis durelė- 
mis. Patogus įėjimas pro dureles, pa- 
togu įlipti ir išlipti. Vonioje integruota 
sėdynė užtikrina ypatingą komfortą 
maudantis. Galima naudoti kaip dušą. 
Į standartinę versiją taip pat įeina ka- 
klo atrama. 

 
 
 

4.3. 

 

 
Vonios rankena 

 
 
Vonios rankena, tvirtinama ant vonios 
krašto. Pacientui papildoma apsauga 
maudantis. Palengvina įlipimą ir išlipi- 
mą iš vonios. 

 
 
 

4.4. 

 

 
Vonios suoliukas su 

rankena 

 
 
Vonios suoliukas su rankena patoges- 
niam naudojimui. Dedamas ant vo- 
nios kraštų. Rankinis dušas palengvina 
prausimąsi. 

 
 
 
 

4.5. 

 

 
Dušo kėdė 

 
 

Dušo kėdė, skirta pacientams, kurie iš 
dalies priklausomi nuo kitų pagalbos, 
tačiau gali sėdėti be kitų pagalbos, 
lenkti klubų, kelių ir čiurnos sąnarius. 
Dažniausiai gaminama iš plastiko. 
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4.6. 

 

 
Vonios suoliukas- 

keltuvas 

 
Vonios suoliukas- keltuvas įstatomas 
į vonią. Suoliuko pagrindo apatinėje 
pusėje yra keturios prie vonios pavir- 
šiaus prisisiurbiančios taurelės. Valdo- 
mas pulteliu, veikia nuo įkraunamos 
baterijos, kuri integruota į valdymo 
pultelį. 

 
 
 

4.7. 

 

 
Keltuvas į vonią 

 
 
Keltuvu į vonią gali naudotis pacien- 
tai, kurie gali dalinai judėti ir turi ran- 
kų jėgos, yra sąmoningi ir gali padėti 
slaugytojui. Naudingi mažiems vonios 
kambariams, kai erdvė yra ribota. 

 
 
 

4.8. 

 

 
Mobili vonia 

Vonia skirta gulinčių pacientų prau- 
simui ir transportavimui. Su papildo- 
mais priedais gali būti naudojama 
kaip daugiafunkcinis procedūrinis ve- 
žimėlis. Rėmas dažyto plieno, aukštis 
reguliuojamas pedalo pagalba hidrau- 
liniu būdu. 

 
 
 

4.9. 

 

 
Tualeto sėdynės 
paaukštinimas 

 
Reguliuojamo aukščio tualeto sėdy- 
nės paaukštinimas su atlenkiamais 
porankiais. Unitazo lanko paaukštini- 
mas ir porankiai palengvina naudo- 
jimąsi tualetu žmonėms, turintiems 
šlaunies ar klubų sąnarių funkcinių 
sutrikimų. 
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4.10. 

 

 
Tualetinė kėdė – 

vežimėlis 

 
Kambarinė tualetinė kėdė – vežimėlis 
yra rankomis varomais ratais, skirta 
naudotis asmenims su negalia, turin- 
tiems stuburo ir apatinių galūnių pa- 
kenkimus. Vežimėlio sėdynės aukštis 
pritaikytas visų tipų klozetų aukščiui. 
Centrinė sėdynės dalis ištraukiama, 
porankiai pasukami į šoną, arba išima- 
mi. 

5. JUDĖJIMĄ PALENGVINANČIOS PRIEMONĖS 

 
 
 

 
5.1. 

 
 

 
Vaikštynė - rėmas 

 

 
Vaikštynės palengvina paciento sava- 
rankišką judėjimą, apsaugo nuo griu- 
vimų, turi dažniausiai 4 atramos taš- 
kus. Skirtos pacientams, kuriems dėl 
sveikatos būklės nepakanka pasiremti 
lazdele ar ramentais. 

 
 
 
 

5.2. 

 

 
Vaikštynė su atrama 

alkūnėms 

 

Šis modelis skirtas pacientams, ku- 
riems reikia pastovios atramos vaikš- 
tant. Keturių ratų vaikštynė su ratukais 
stumiama prieš save, atsiremiant ir 
taip palengvinant ėjimą. Toks vaikšty- 
nių modelis skirtas pacientams su žy- 
miai sutrikusia pusiausvyra. 
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5.3. 

 

 
Vaikščiojimo ratukai 

 
 

Vaikščiojimo ratukai su krepšeliu pirki- 
niams ir sėdyne. Skirtas vaikščioti lau- 
ke, yra patogus apsiperkant. 

 
 
 
 

5.4. 

 
 
 

 

Neįgaliojo vežimėlis 

Skirtas pacientų pervežimui ar važiuo- 
ti pacientams savarankiškai. Šiuolaiki- 
niai vežimėliai yra lengvi, galima pasi- 
rinkti vežimėlio plotį ir išlaikomą svorį. 
Tai užtikrina optimalų paciento sava- 
rankiškumą ir patogią sėdėseną. Daž- 
niausiai gaminamas suglaudžiamais 
rėmais, nuimamomis rankų atramo- 
mis su paminkštinimais, reguliuojamo 
aukščio pėdų atramomis. 

 
 
 
 

5.5. 

 

 
Elektrinis vežimėlis 

 
 

Motorizuotas elektrinis vežimėlis (sku- 
teris). Skuteriai užima mažai vietos ir 
yra lengvai valdomi, jie turi vairą. Dau- 
gelis iš jų turi aplink pasisukančią sė- 
dynę, kuri palengvina atsisėdimą. 
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„Raumenų ir kaulų traumų prevencija 
slaugytojo darbe“ 

 
Metodinė priemonė (knygelė 2) yra skirta sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistams, dirbantiems paliatyviosios pagalbos 
komandoje, savanoriams ir pacientų šeimos nariams. 

Leidinys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis vykdant projektą 

„Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione”. 

 
Metodinė priemonė parengta padedant Europos 

Sąjungai. Už priemonės turinį atsako tik viešoji įstaiga 

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali 

būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. 
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