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1. Terminai 

 

Analgezija – skausmo sumažinimas arba visiškas nuslopinimas medikamentais; skausmo 

nejautimas, atsirandantis dėl nervų sistemos ligų arba sukeliamas dirbtinai. 

Delyras – ūminis praeinantis sąmonės ir pažinimo (kognityvinių) funkcijų sutrikimas. 

Sedacija – medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas, skirtas pacientui nuraminti, atsipalaiduoti, 

miegoti procedūros metu.  

Skausmas – nemalonus emocinis ir fizinis potyris, susijęs su esamu arba galimu audinių pažeidimu.  

Skausmo malšinimas – nemalonių emocinių ir fizinių išgyvenimų, susijusių su audinių pažeidimu, 

šalinimas. 

Sujaudinimas – padidinto psichomotorinio aktyvumo, dirglumo būsena. 

Ūminis skausmas – fiziologinė reakcija, kylanti dėl mechaninio, šiluminio arba cheminio dirgiklio, 

susijusio su operacija, trauma ar ūmine liga. 

 

Santrumpos 

 

BPS – Elgesio skausmo skalė (Behavioral Pain Scale). 

CAM-ICU – Sumišimo vertinimo metodas intensyviojoje terapijoje (Confusion Assessment Method 

for the Intensive Care Unit). 

CPOT – Intensyviosios terapijos skausmo stebėjimo skalė (Critical care Pain Observational Tool) 

– metodas, skirtas diagnozuoti delyrą, atliekant intensyviąją terapiją. 

DPV – Dirbtinė plaučių ventiliacija 
ICDSC – Delyro patikrinimo/atrankos kontrolinis sąrašas intensyviojoje terapijoje (Intensive Care 

Delirium Screening Checklist). 

NRS – Skaitmeninė vertinimo skalė (Numeric Rating Scale). 

RASS – Ričmondo sujaudinimo ir sedacijos skalė (Richmond Agitation-Sedation Scale). 

RITS – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. 

SAS – Sedacijos ir sujaudinimo skalė (Sedation and Agitation Scale). 

SAT – Spontaninio pabudimo tyrimas (Spontaneous Awakening Trial). 

SBT – Savarankiško kvėpavimo tyrimas (Spontaneous Breathing Trial). 
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2. Klinikinė problematika 

 

2.1. Rekomendacijų aprašas 

Skausmo, sujaudinimo ir delyro valdymas intensyviojoje terapijoje tvarkos aprašas 

reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir organizavimą stacionarinėse 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse). Šios klinikiniais tyrimų rezultatais paremtos 

rekomendacijos galėtų būti pritaikytos klinikinės praktikos protokolų rengimui, adaptuotos 

ligoninių specifiniams poreikiams ir galimybėms. 

 

2.1.1. Rekomendacijų pagrindimas 

Šios rekomendacijos paruoštos remiantis Kritinių būklių medicinos draugijos (Society of Critical 

Care Medicine) rekomendacijomis. 
- Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients in 

the Intensive Care Unit. Crit Care Med. 2013;41(1):278-280.  

- Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, 

Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med 2018; 46:e825–e873. 

 
Kiekvieno teiginio ir rekomendacijos kokybė buvo priskirta vienam iš trijų lygių:  

- aukštas (A),  

- vidutinis (B),  

- žemas ar labai žemas (C).  

Rekomendacijų pagrįstumas:  

- stiprus (1),  

- silpnas (2),  

- už (+) ar prieš (–) intervenciją.  

Rekomendacijų pagrįstumas pagal šiuos kriterijus yra stiprus („rekomenduojamas“) ar silpnas 

(„siūlomas“).  

Šiame apraše pateikiamos metodinės rekomendacijos, kaip pritaikant praktinių priemonių 

rinkinį, atlikti skausmo, sujaudinimo ir delyro valdymo intensyviojoje terapijoje valdymą 

reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus pacientams (RITS). 

 

2.1.2. Rekomendacijų esmė ir tikslai 

Esmė – siekti adekvataus skausmo ir nerimo malšinimo, užtikrinant paciento komfortą, jei reikia, 

skirti optimalią sedaciją, tuo pačiu išlaikant pažadinamą ir paliepimus galintį vykdyti pacientą.  

Rekomendacijų tikslai: 

- Adekvatus skausmo ir sujaudinimo malšinimas 

- Užtikrintas komfortas  

- Jei reikia, siekiama lengvos sedacijos, išlaikant pažadinamą ir paliepimus galintį vykdyti 

pacientą.  

Sujaudinimą kritinių būklių pacientams gali sukelti nepakankamai numalšintas skausmas, stresas, 

delyras ar paciento ir dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) prietaiso kvėpavimo ciklų neatitikimai. 

Skausmo, nerimo ir jų malšinimo veiksmingumą įvertinti reikėtų pakankamai dažnai.  

 

2.1.3. ABCDEF strateginiai veiksmai, pasiūlyti Kritinių būklių medicinos draugijos 2013 

metais. 
- Skausmo įvertinimas, prevencija, gydymas (Assess, Prevent, and Manage Pain) 

- Spontaninio pabudimo ir savarankiško kvėpavimo tyrimai (Both Spontaneous Awakening Trials 

& Spontaneous Breathing Trials) 

- Analgezijos ir sedacijos parinkimas (Choice of Analgesia and Sedation) 

- Delyro įvertinimas, prevencija, gydymas (Delirium: Assess, Prevent and Manage) 

- Anksti pradėtas judėjimas ir fizinis aktyvumas (Early Mobility and Exercise) 
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- Artimųjų dalyvavimas priežiūroje (Family Engagement and Empowerment) 

 

2.1.4. PADIS strategijos tikslinės kryptys, pasiūlytos Kritinių būklių medicinos draugijos 2018 

metais. 

- Skausmas (Pain)  

- Sujaudinimas (Agitation) 

- Delyras (Delirium) 

- Nejudrumas (Immobility) 

- Miego sutrikimai (Sleep Disruption) 

 

2.2. Skausmo, sujaudinimo ir delyro valdymo strategija  

- Rekomenduojama pacientams, kuriems atliekama DPV, kasdien skiriamą medikamentinę 

terapiją sedacijai sustabdyti arba sumažinti iki lengvos sedacijos lygio. 

- Siūloma pacientams, kuriems atliekama DPV, naudoti „analgezija pirmiau nei sedacija“ taktiką. 

- Rekomenduojama pacientams sudaryti geresnes sąlygas miegui, mažinant šviesos srautą, 

triukšmą, miegą nakties metu trikdančius veiksnius, tinkamai planuojant jų fizinį aktyvumą per 

parą. 

- Rekomenduojama RITS pacientams taikyti skausmo, sujaudinimo ir delyro valdymą pagal 

protokolą.  

 

2.2.1. Skausmas ir analgezija 

 

2.2.1.1. Skausmas pacientams RITS 

RITS gydomi pacientai, sergantys chiruginio, terapinio profilio ligomis ar patyrę traumą, dažnai 

patiria skausmą būdami ramybės būsenoje arba kai jiems atliekamos intensyviajai terapijai įprastos 

procedūros.  

Skausmas gali būti susijęs su atlikta operacija, nechirurgine (pvz., pleuros dreno pašalinimas, žaizdų 

tvarstymas) ar kita invazine procedūra, jaučiamas kosulio ar kvėpavimo metu ar judant lovoje. 

Stiprų skausmą pacientams efektyviai numalšinti ne visada pavyksta.  

Skausmo intensyvumo pojūtis po tokių procedūrų siejamas su anksčiau buvusiu skausmo stiprumu 

prieš jas ir skausmo prevencijai skirtais medikamentais. Ramybėje jaučiamas skausmas yra 

pripažintas svarbiu sindromu. Skausmo stiprumas vertinamas balais pagal šiam tikslui skirtas skales 

ir turėtų būti adekvačiai malšinamas, atsižvelgiant į skausmo stiprumą, pobūdį. 

 

2.2.1.2. Skausmo įvertinimas 

- RITS pacientams rekomenduojama reguliariai vertinti skausmo intensyvumą, dokumentuojant 

jo stiprumą. Tai padeda reikšmingai sumažinti analgezijai skirtų medikamentų poreikį, DPV ir 

gydymo RITS trukmę.  

- Patikimiausios skausmo vertinimo skalės pacientams, kuriems motorinė funkcija yra nesutrikusi 

ir įmanoma vertinti jų elgseną (išskyrus galvos smegenų pažeidimo atvejus, kai pats pacientas 

negali dalyvauti skausmo vertinime): Elgesio skausmo skalė (BPS, nuo 3 iki 12 balų) ir 

Intensyviosios terapijos skausmo stebėjimo skalė (CPOT, nuo 0 iki 8 balų).  

- Vien tik dėl skausmo kintantys gyvybines funkcijas atspindintys rodikliai yra nespecifiniai, 

nekoreliuoja su skausmo stiprumu ir negali pakeisti skausmo vertinimo pagal šias skales, tačiau 

gali padėti pastebėti patiriamą skausmą. 

 

2.2.1.3. Skausmo malšinimas (analgezija)  

- Rekomenduojama prieš dreno iš pleuros ertmės šalinimą, skausmui sumažinti skirti 

medikamentą analgezijai ir/ar nemedikamentines priemones. 

- Siūloma prieš kitas invazines, galimai skausmingas procedūras, skausmui sumažinti skirti 

medikamentą analgezijai ir/ar nemedikamentines priemones. 
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- Rekomenduojama kritinės būklės pacientui ne neuropatinio skausmo gydymui pirmu 

pasirinkimu skirti opioidą į veną.  

- Visi opioidai, titruojami iki tikslingai siekiamo skausmo intensyvumo sumažinimo, yra vienodai 

efektyvūs. 

- Siūloma analgezijai skirti neopioidinius medikamentus, siekiant sumažinti opioidinių analgetikų 

skyrimą (ar visai neskirti opioidų) ir jų šalutinį poveikį. 

- Rekomenduojama neuropatinio skausmo gydymui kartu su opioidais skirti gabapentiną į veną ar 

karbamazepiną enteraliai. 

- Rekomenduojama po abdominalinės aortos aneurizmos operacijos pooperacinei analgezijai 

skirti torakalinę epidurinę anesteziją/analgeziją. 

- Siūloma esant trauminiams šonkaulių lūžiams skausmo malšinimui skirti torakalinę epidurinę 

analgeziją. 

 

2.2.2. Sujaudinimas ir sedacija 

 

2.2.2.1. Sujaudinimas ir sedacija pacientams RITS 
- RITS pacientams dažnai pasireiškia sujaudinimas, nerimas ir tai yra siejama su blogesnėmis 

klinikinėmis pasekmėmis. Medikamentine sedacija siekiama nuslopinti paciento sujaudinimą, 

išvengti nepageidaujamų pasekmių.  

- Svarbu iškart nustatyti ir koreguoti sujaudinimą sukeliančias priežastis: skausmą, delyrą, 

hipoksemiją, hipoglikemiją, arterinę hipetenziją, alkoholinę ar kitų medžiagų sukeltą 

abstinenciją.  

- Nerimas ir sujaudinimas pacientui bus mažesnis, skyrus adekvačią analgeziją, sudarius geresnes 

sąlygas komfortui, poilsiui ir miegui. 

- Pacientų sedacijai skiriami medikamentai gali būti titruojami iki lengvo (pažadinamas ir gali 

tikslingai atlikti paprastus paliepimus) ar gilaus (nereaguojantis į skausminį dirginimą) lygio. 

Klinikiniais tyrimais yra įrodytos gilios, užsitęstos sedacijos sunkios pasekmės. Priešingai, 

lengva sedacija yra naudinga RITS pacientams. Sedacijos skalių ir protokolų naudojimas 

sumažina sedacijai skirtų medikamentų kiekį.  

- Anksčiau sedacijai buvo įprasta intermituojančia metodika skirti benzodiazepinus (midazolamas 

– trumpiau, o lorazepamas – ilgiau trunkančiai sedacijai) bei propofolį, kai buvo siekiama 

greitai pažadinti pacientus. Klinikinėje praktikoje įprastai dažniausiai skiriami midozalamas ir 

propofolis, rečiau – barbituratai, diazepamas, ketaminas. Pastaruoju metu vis dažniau 

naudojamas deksmedetomidinas. 

- Kitų (ne benzodiazepinų) medikamentų (propofolio arba deksmedetomidino) skyrimas yra 

siejamas su geresnėmis intensyviosios terapijos baigtimis: trumpesnė DPV ir gydymo trukmė 

RITS ir ligoninėje, mažesnė delyro ir vėlesnių pažinimo (kognityvinių) funkcijų sutrikimo 

rizika.  

 

2.2.2.2. Sedacijos gylio įtaka gydymo rezultatams  

- Mažesnio gylio sedacijos palaikymas siejamas su palankesne klinikine eiga (pvz., trumpesne 

DPV ventiliacijos ir gydymo RITS trukme), išliekančiu fiziologiniu atsaku į stresą, bet 

neįtakojančiu miokardo išemijos rizikos.  

- Rekomenduojama sedacijai skiriamus medikamentus titruoti, pasiekiant lengvą, o ne gilią 

sedaciją, išskyrus tuos atvejus, kai yra indikuotina gili sedacija. 

 

2.2.2.3. Sedacijos gylio ir smegenų funkcijos monitoravimas 

- Ričmondo sujaudinimo ir sedacijos skalė (RASS) bei Sedacijos ir sujaudinimo skalė (SAS) yra 

įprastos ir patikimos sedacijos lygio vertinimo priemonės pacientams RITS. 

- Siūloma kartu su subjektyviu sedacijos vertinimu papildomai naudoti galvos smegenų 

bioelektrinio aktyvumo tyrimais pagristus metodus pacientams, kuriems skiriami raumenų 
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relaksantai, tačiau šie metodai nerekomenduojami monitoruojant sedacijos lygį kritinių būklių 

pacientams, kurie nėra komos būsenoje, neparalyžuoti. 

- Rekomenduojama elektroencefalografinis monitoravimas, kai įtariamos elektrinės iškrovos 

galvos smegenyse, kai kartu nevyksta skeleto raumenų traukuliai (nonconvulsive seizure 

activity), kai yra įtariami ar patvirtinti traukuliai ar titruojant medikamentus, skiriamus slopinti 

galvos smegenų elektrinį aktyvumą, esant padidėjusiam intrakranijiniam slėgiui. 

 

2.2.2.4. Sedacijai skiriamų medikamentų parinkimas 

- Siūloma skiriant medikamentę sedaciją pirmenybę teikti propofoliui arba deksmedetomidinui, o 

ne benzodiazepinams (midozolomas, lorazepamas), nes tai DPV gydomiems pacientams padeda 

pasiekti geresnes klinikines išeitis. 

 

2.2.3. Delyras  

 

2.2.3.1. Delyras pacientams RITS 

Delyras yra susijęs su didesne pacientų mirštamumo rizika, ilgesne gydymo RITS bei ligoninėje 

trukme, vėliau baigus intensyviąją terapiją pasireiškiančiu pažintinių funkcijų sutrikimu.  

 

2.2.3.2. Monitoravimas ir vertinimas 

- Rekomenduojamas nuolatinis pacientų stebėjimas dėl galimo delyro pasireiškimo. 

- Delyrui vertinti patikimiausios skalės yra Sumišimo vertinimo metodas intensyviojoje terapijoje 

(CAM-ICU) ir Delyro patikrinimo/atrankos kontrolinis sąrašas intensyviojoje terapijoje 

(ICDSC). 

 

2.2.3.3. Rizikos veiksniai 

Delyro atsiradimą įtakojantys veiksniai:  

- miokardo išemija, 

- dehidratacija,  

- hipovolemija,  

- šokas,  

- sepsis, 

- alkoholio arba benzodiazepinų vartojimo staigus nutraukimas, 

- hepatinė encefalopatija, 

- hiperglikemija arba hipoglikemija, 

- hipoksija,  

- hipoventiliacija, 

- infekcija, 

- medikamentai (antiemetiniai, benzodiazepinai/hipnotikai, opioidai, antihistamininiai, 

antidepresantai, kortikosteroidai, antispazmolitikai/raumenys atpalaiduojantys), 

- miego trūkumas ar miego ciklo pertraukos, 

- nenumalšintas skausmas, 

kiti. 

Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su delyro išsivystymu: anksčiau pasireiškusi demencija, 

anamnezėje hipertenzija ir/ar priklausomybė nuo alkoholio, bendros būklės sunkumas pradedant 

intensyviąją terapiją. 

- Koma yra nepriklausomas rizikos veiksnys delyro išsivystymui. 

- Anksčiau skirti opioidai yra siejami priežastiniu ryšiu su delyro išsivystymu. 

- Benzodiazepinai gali būti delyro rizikos veiksniu. 

- Nepakanka patikimų duomenų susieti priežastiniu ryšiu propofolio skyrimą su delyro 

išsivystymu. 

- Sedacijai skiriamas deksmedetomidinas, palyginus su benzodiazepinų infuzija, pacientams, 

kuriems atliekama DPV, gali sumažinti delyro riziką. 
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2.2.4. Kiti svarbūs akcentai 

 

- Bendrauti su pacientu dažnai ir tinkamai. 

- Pacientui suprantamai pateikti informaciją apie diagnostines procedūras ir skiriamą gydymą.   

- Pacientui padėti susiorientuoti laike ir vietoje.  

- Paciento aplinkoje mažinti triukšmą ir sureguliuoti apšvietimą.  

- Fizines suvaržymo priemones, ribojančias paciento judėjimą, taikyti pagrįstai, pakartotinai 

vertinti jų būtinumą. 

- Sudaryti tinkamas sąlygas miego cikliškumui (nakties metu). 

- Pradėti kuo anksčiau paciento fizinį aktyvinimą, skatinti judėjimą. 

- Skatinti paciento protinę veiklą.  

- Sudaryti sąlygas artimiesiems ir šeimos nariams bendrauti su pacientu, dalyvauti jo priežiūroje. 
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3. ABCDE protokolas 

 

3. 1. ABC – Pabudinimo ir kvėpavimo vertinimas  

Vertinimas atliekamas pacientui, kuriam atliekama DPV, prietaiso ventiliacijos kontūras prijungtas 

prie endotrachėjinio vamzdelio.  

 

3.1.1. Pabudinimo vertinimas: ar paciento būklė tinkama atlikti spontaninio pabudimo tyrimą 

(SAT). 

- Nėra raumenų traukulių 

- Nėra alkoholinės abstinencijos 

- Nėra sujaudinimo 

- Neskirti raumenų relaksantai 

- Nėra miokardo išemijos (ūminės) 

- Normalus intrakranijinis slėgis (esant intrakraiinei patologijai) 

Jei paciento būklė yra tam tinkama, atlikti savarankiško kvėpavimo vertinimą, sustabdžius 

medikamentinę sedaciją.  

 

3.1.2. Kvėpavimo vertinimas: ar paciento būklė yra tinkama atlikti savarankiško kvėpavimo 

tyrimą (SBT). 

- Nėra sujaudinimo 

- Deguonies saturacija SpO2 ≥ 88% 

- FiO2 < 50% 

- PEEP < 8 cm H2O 

- Nėra miokardo išemijos (ūminės) 

- Hemodinaminiai rodikliai pakankamai stabilūs  

- Matomos savarankiškų įkvėpimų pastangos 

Jei paciento būklė neatitinka išvardintų kriterijų, SBT nepradėti.  

Jei paciento būklė yra tinkama, atlikti SBT.  

 

3.1.3. SBT metodikos:  

- Kvėpavimas per T-vamzdelį  

- CPAP/PEEP ≤ 5 cmH2O  

- PSV (PS ≤ 5 cmH2O) 

Rekomenduojama trukmė iki 120 minučių. 

 

3.1.4. Paciento būklės kriterijai, neleidžiantys saugiai užbaigti SBT: 

- Kvėpavimo dažnis > 35 k./min. 

- Kvėpavimo dažnis < 8 k./min. 

- Deguonies saturacija, SpO2 < 88% 

- Kvėpavimo nepakankamumo požymiai 

- Psichinės būklės pasikeitimas 

- Aritmija (ūminė) 

 

3.1.5. Veiksmai po SBT  
- Jei paciento būklės blogėjimas neleido saugiai užbaigti SBT, atnaujinti medikamentinę 

sedaciją, jei reikia, skirti du kartus mažesnę anksčiau skirto medikamento dozę ir titruoti iki 

siekiamo efekto bei atnaujinti DPV (iki SBT taikytu metodu). 

- Jei SBT sėkmingas – atlikti paciento būklės vertinimą, jo tinkamumą trachėjos ekstubacijai. 

 

3.2. D – Delyro prevencija  

 



LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA 

9 

 

Paciento būklės tinkamumas delyro įvertinimui: jei RASS > -3 (po paliepimo balsu yra galūnių 

judesiai ar akių judesiai). 

Nemedikamentinė taktika 

- Skausmas: įvertinti stiprumą skausmo skalių balais ir, jei reikia, malšinti skausmą.  

- Orientacija: įvertinti ar suvokia apie esamą paros laiką, datą, vietą; ar atsimena svarbius 

įvykius, artimųjų/pažįstamų vardus, ar atpažįsta laikrodžio, kalendoriaus parodymus. 

- Jutimai: patikslinti klausos, regos sutrikimus, ar reikia klausos aparato, akinių.  

- Miegas: sudaryti tinkamas sąlygas miegui, sumažinant triukšmą aplinkoje, sureguliuojant 

apšvietimą, sudarant ramią ir komfortišką aplinką, retinant, trumpinant miego pertrūkius. 

 

3.3. E – Ankstyvas fizinis aktyvinimas ir mobilumas 

Būklės tinkamumo kriterijai pacientui pradėti fizinį aktyvinimą ir mobilumą:  

- RASS > -3 

- FiO2 < 0,6 

- PEEP < 10 cm H2O 

- Hemodinaminiai rodikliai pakankamai stabilūs  

- Nėra miokardo išemijos (ūminės) > 24 val. 

- Nėra aritmijos (ūminės, kai būtini medikamentai) > 24 val. 

Aktyvumo lygiai (jei atitinka būklės tinkamumo kriterijus):  

I. Aktyvūs pilnos amplitudės judesiai lovoje, atsisėdimas lovoje  

II. Sėdimoje padėtyje ant lovos tabalavimas / maskatavimas kojomis  

III. Persėdimas ant kėdės, atsistojimas šalia lovos  

IV. Žingsniavimas / ėjimas palatoje, koridoriuje)  

 

 

3.4. Kontrolinis patikros lapas  

 

ABCDE protokolo patikros lapas 

Data: ________ / _____ / _____,   ____ val. ____ min. 

 

ABC – Pabudinimo ir 

kvėpavimo vertinimas 

Pažymėti (), jei atlikta arba nurodyti priežastį 

Ar paciento būklė tinkama 

atlikti spontaninio pabudimo 

tyrimą (SAT)? 

 Taip 

 Ne  

Jei būklė tyrimui netinkama, nurodykite priežastį: 

-  

Ar atliktas spontaninio 

pabudimo tyrimas (SAT)?  

 Taip 

 Ne  

Jei tyrimas neatliktas, nurodykite priežastį: 

-  

Ar paciento būklė tinkama 

atlikti savarankiško kvėpavimo 

tyrimą (SBT)?  

 Taip 

 Ne  

Jei būklė tyrimui netinkama, nurodykite priežastį: 

-  

Ar atliktas savarankiško 

kvėpavimo tyrimas (SBT)?  

 Taip 

 Ne  

Jei tyrimas neatliktas, nurodykite priežastį: 

-  

SAT & SBT atlikti 

sinchroniškai 
 

 

 



LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA 

10 

 

Delyras (nemedikamentinės priemonės) Pažymėti (), jei atlikta 

Skausmo vertinimas / malšinimas  

Orientacija   

Jutimai (klausa / rega)   

Miegas (nemedikamentinis)   
 

Ankstyvas fizinis aktyvinimas ir mobilumas Pažymėti (), jei atlikta 

Aktyvūs pilnos amplitudės judesiai lovoje  

Sėdėjimas lovoje nuleistomis kojomis  

Stovėjimas   

Vaiškčiojimas  
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4. Diagnostika  

 

4.1. Skausmas  

4.1.1. Vertinimo dažnis  

≥4 kartus per parą / kada prireikia 

4.1.2. Skalės 

Skausmo vertinimas 

- Pacientams, gebantiems vertinti skausmo stiprumą – NRS skalė (balai, 0-10),  

- Pacientams, negalintiems įvertinti skausmo stiprumo – BPS skalė (balai, 3-12) arba 

CPOT skalė (balai, 0-8). 

Skausmas stiprus, jei NRS ≥4, BPS >5 ar CPOT ≥3. 

 

4.2. Sujaudinimas/sedacija 

4.2.1. Vertinimo dažnis  

≥4 kartus per parą / kada prireikia 

4.2.2. Skalės 

- RASS (balai nuo -5 iki +4) arba SAS (balai nuo 1 iki 7) 

- Jei skiriami raumenų relaksantai – galvos smegenų bioelektrinio aktyvumo monitoravimas. 

4.2.3. Sujaudinimo, sedacijos gylis:  

- Sujaudintas:  RASS = nuo +1 iki +4 arba SAS = 5-7 

- Budrus, ramus: RASS = 0 arba SAS = 4 

- Lengva sedacija: RASS = nuo -1 iki -2 arba SAS = 3 

- Gili sedacija: RASS = nuo -3 iki -5 arba SAS = 1-2 

4.2.4. Tikslingai siekiama sedacija (tikslas – siekiama, kad pacientas suprastų, vykdytų paparastus 

nurodymus, nebūtų sujaudintas) – RASS = nuo -2 iki 0 arba SAS = 3-4 

- Jei nepakankama sedacija (RASS >0 arba SAS >4) – įvertinti ir malšinti skausmą 

(pirmenybė ne benzodiazepinams, išskyrus alkoholinį delyrą ir priklausomybę nuo ilgalaikio 

benzodiazepinų vartojimo). 

- Jei per gili sedacija (RASS <-2 arba SAS <3) – neskirti medikamentų, kol sedacija sumažės 

iki tikslinio lygio, tada atnaujinti medikamentų skyrimą 2 kartus mažesne doze nei buvo 

skirta anksčiau.  

4.2.5. Kasdien vertinamos paciento savarankiško kvėpavimo galimybės ir, jei būklė tinkama, 

atliekama SBT, skatinamas kuo ankstesnis fizinis aktyvumas, mobilumas.   

EEG monitoravimas rekomenduojamas, jei yra traukulių rizika, traukuliams slopinti skiriama 

medikamentinė terapija, siekiant nuslopinti elektrines iškrovas galvos smegenyse, sumažinti 

intrakranijinę hipertenziją. 

 

4.3. Delyras 

4.3.1. Vertinimo dažnis 

- 1 kartą per parą / kada prireikia 

4.3.2. Skalės 

- CAM-ICU: delyras yra/nėra 

- ICDSC (nuo 0 iki 8): delyras yra, jei ≥4 
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5. Gydymas ir prevencija 

 

5.1. Skausmas 

5.1.1. Gydymas 

- Per 30 min.  

- Nemedikamentinis. 

- Medikamentinis 

- Jei skausmas ne neuropatinis – opoidai (į veną), neopioidiniai analgetikai. 

- Jei skausmas neuropatinis – gabapentinas ar karbamazepinas kartu su opoidais (į veną). 

- Abdominalinės aortos aneurizma / šonkaulių lūžiai po traumos – torakalinė epidurinė 

anestezija. 

5.1.2. Prevencija/profilaktika 

- Analgezija iki procedūros ir/ar nemedikamentinės priemonės. 

- Pirmenybė skausmo malšinimui, tada, jei reikia, sedacija (analgezija pirmiau nei sedacija, 

ypatingai pacientams, kuriems atliekama DPV). 

 

5.2. Sujaudinimas/sedacija 

5.2.1. Prioritetas – medikamentinė lengva sedacija (pagal RASS skalę: -1 ar 0)  

- Būdraujantis, išlaiko akių kontaktą 

- Dalyvaujantis diagnostikos / gydymo procese  

- Bendraujantis su artimaisiais  

- Užmiegantis, jei netrikdomas  

5.2.2. Jei būtina, gali būti skirta vidutinė arba gili sedacija 

- Sunkus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (paciento ir DPV prietaiso kvėpavimo ciklų 

asinchronizacija, kai yra sunki hipoksemija) 

- Pabudimo vengimas, kai skiriami raumenų releksantai 

- Traukulinė būklė 

- Po sudėtingų operacija, kai būtina imobilizacija  

- Intrakranijinė hipertenzija esant sunkiam galvos smegenų pažeidimui 

- Kitos būklės 

5.2.3. Jei yra paciento ir DPV prietaiso kvėpavimo ciklų asinchronizacija: 

- Pirmiausia pacientus poreikius atitinkanti DPV metodika, jei būtina, skirti medikamentus 

analgezijai ir/ar sedacijai (ventiliacijos metodika adaptuojama paciento pareikiams, bet ne 

atvirkščiai – pacientas prie ventiliacijos). 

 

5.3. Delyras 

5.3.1. Gydymas 

- Skausmą malšinti, jei reikia. 

- Padėti pacientui suvokti esamą situaciją, aplinką, jei reikia, naudoti akinius, klausos aparatą. 

- Medikamentinis gydymas 

o Jei delyro priežastimi yra kita nei alkoholinė abstinencija ar benzodiazepinų staigus 

nutraukimas – vengti benzodiazepinų skyrimo. 

o Jei yra skilvelinių ritmo sutrikimų (skilvelių piruetų) rizika – neskirti antipsichotinių 

medikamentų.  

- Nėra paskelbta įrodymų, kad haloperidolis sumažina delyro trukmę. 

- Atipiniai priešpsichoziniai medikamentai gali sumažinti delyro trukmę, bet siūloma jų 

neskirti, esant skilvelinių ritmo sutrikimų (skilvelinių piruetų) rizikai arba turint anamnezės 

duomenų apie tokius ritmo sutrikimus, esant prailgintam QTc intervalui ar skiriant kitus 

medikamentus, ilginančius QT intervalo trukmę. 
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- Delyro trukmei sumažinti RITS pacientams, kuriems delyras yra nesusijęs su alkoholine 

abstinencija ar benzodiazepino skyrimo nutraukimu, siūloma sedacijai skirti pastovią 

deksmedetomidino infuziją,  neskirti benzodiazepinų. 

5.3.2. Prevencija 

- Vertinti rizikos veiksnius: anksčiau buvusi demencija, anamnezėje hipertenzija ir/ar 

priklausomybė nuo alkoholio, bendros būklės sunkumas pradedant intensyviąją terapiją, 

koma, anksčiau skirti opiodai ar benzodiazepinai.   

- Atnaujinti anksčiau diagnozuotos psichinės ligos gydymui skirtus medikamentus. 

- Delyro prevencijai siūloma neskirti haloperidolį ar atipinį priešpsichozinį medikamentą, taip 

pat nerekomenduojama skirti deksmedetomidino (nėra efektyvumo įrodymų). 

- Neskirti benzodiazepinų, esant delyro rizikos veiksniams. 

- Ankstyva mobilizacija. 

- Tinkamos sąlygos miegui, mažinant šviesos srautą, triukšmą, miegą nakties metu 

trikdančius veiksnius, tinkamai planuoti fizinį aktyvumą per parą. 

- Rekomenduojama kuo anksčiau, jei leidžia paciento būklė, pradėti ir didinti mobilumą, tai 

mažina delyro pasireiškimą ir trukmę. 

 

5.4. Nejudrumas / judėjimo stoka 

 

5.5 Miegas sutrikimai 
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1 lentelė. Opioidinių medikamentų klinikinės savybės 

         

Opioidas 

Ekvivalent

inė 

analgezijo

s dozė 

(mg) 

(į/veną) 

Ekvivalent

inė 

analgezijo

s dozė 

(mg) (per 

os) 

Veiki

mo 

pradži

a 

(į/veną

) 

Eliminaci

jos 

pusperiod

is 

Metaboliza-

vimas 

Aktyvūs 

metabolitai 

Intermituoj

anti 

(boliuso) 

dozė 

(į/veną) 

Infuzijos 

greitis 

(į/veną) 

Pašaliniai 

efektai ir 

kita 

informacija 

Fentanilis 0,1 
Nėra 

duomenų 

1-2 

min. 
2-4 val. 

N-

dealkilinizaci

ja CYP3A4/5 

substratu 

Nėra 

0,35-0,5 

μg/kg kas 

0,5-1 val. 

0,7-10 

μg/kg/val

. 

Rečiau 

hipotenzija 

nei skiriant 

morfiną. 

Akumuliac

ija kepenų 

funkcijos 

sutrikimo 

atveju. 

Remifentan

ilis 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

1-3 

min. 

3-10 

min. 

Hidrolizė 

dalyvaujant 

plazmos 

esterazei 

Nėra 
Nėra 

duomenų 

Įsotinimo 

dozė: 1,5 

μg/kg; 

palaikom

oji dozė: 

0,5-15 

μg/kg/val

. 

Nėra 

akumuliaci

jos  

kepenų ar 

inkstų 

funkcijų 

sutrikimų 

atveju. 

Dozuoti 

pagal 

idealų 

kūno svorį, 

jei kūno 

masė 

>130% 

idealaus 

svorio. 

Morfinas 10 30 
5-10 

min. 
3-4 val. 

Gliukuroniza

cija 

6- ir 3-

gliukuroni

do  

metabolit

ai 

2-4 mg 

kas 1-2 

val. 

2-30 

mg/val. 

Akumuliac

ija kepenų 

ar inkstų 

funkcijų 

sutrikimų 

atveju. 

Histamino 

išsiskyrim

as. 
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2 lentelė. Neopioidinių medikamentų klinikinės savybės 

Medikamentas 

(skyrimo 

būdas) 

Veikimo 

pradžia 

Eliminacijo

s 

pusperiodis 

Metabolizavimas 
Aktvūs 

metabolitai 
Dozavimas 

Pašaliniai efektai 

ir kita informacija 

Ketaminas 

(į/veną) 

30-40 

sek. 
2-3 val. N-demetilizacija 

Norketamina

s 

Įsotinimo 

dozė 0,1-

0,5 mg/kg 

į/veną, po 

to infuzija 

0,05-0,4 

mg/kg/val. 

Mažina ūminės 

tolerancijos 

opioidams 

išsivystymą. 

Gali sukelti 

haliucinacijas ir 

kitus psichikos 

sutrikimus. 

Acetaminofena

s (per os arba į 

tiesiąją žarną) 

30-60 

min. 

(kintantis

) 

2-4 val. 
Gliukuronizacija, 

sulfonizacija 
Nėra 

325-1000 

mg kas 4-6 

val.; 

maksimali 

dozė ≤ 4 

g/para 

Gali būti 

kontraindikuotina

s esant sunkiai 

kepenų 

disfunckijai. 

Acetaminofena

s (į/veną) 
5-10 min 2 val. 

Gliukuronizacija, 

sulfonizacija 
Nėra 

650 mg 

į/veną kas 

4 val. – 

1000 mg 

į/veną  kas 

6 val., 

maksimali 

dozė ≤ 4 

g/para 

 

Ketorolakas
 *
 (į 

raumenis ar 

į/veną) 

10 min. 2,4-8,6 val. 

Hidroksilizacija, 

konjugacija/ekskrecij

a per inkstus 

Nėra 

30 mg į 

raumenis 

ar į/veną, 

tada 15-30 

mg kas 6 

val. iki 5 

parų; 

maksimali  

dozė = 120 

mg/para × 

5 paras 

Neskirti 

nesteroidinių 

priešuždegiminių 

vaistų esant: 

inkstų disfunkcija; 

kraujavimas iš 

virškinimo trakto; 

trombocitų 

disfunkcija; 

skiriamas kartu 

angiotenziną 

konvertuojančio 

fermento 

inhibitorius, 

lėtinis širdies 

nepakankamumas, 

kepenų cirozė, 

bronchinė astma. 

Kontraindikuotina

s pooperacinio 

skausmo po 

aortokoronarinio 

šuntavimo 

operacijų 

gydymui. 

Ibuprofenas Nėra 2,2–2,4 val. Oksidacija Nėra 400-800 Neskirti 
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(į/veną) duomenų mg į/veną 

kas 6 val. 

infuzija per  

> 30 min.; 

maksimali 

dozė = 3,2 

g/para 

nesteroidinių 

priešuždegiminių 

vaistų esant: 

inkstų disfunkcija; 

kraujavimas iš 

virškinimo trakto; 

trombocitų 

disfunkcija; 

skiriamas kartu 

angiotenziną 

konvertuojančio 

fermento 

inhibitorius, 

lėtinis širdies 

nepakankamumas, 

kepenų cirozė, 

bronchinė astma. 

Kontraindikuotina

s pooperacinio 

skausmo po 

aortokoronarinio 

šuntavimo 

operacijų 

gydymui. 

Ibuprofenas 

(per os) 
25 min 1,8-2,5 val. Oksidacija 

Nėra 400 mg per 

os kas 4 

val., 

maksimali 

dozė 2,4g 

per parą 

 

Gabapentinas 

(per os) 

Nėra 

duomenų  
5-7 val. Ekskecija per inkstus 

Nėra Pradinė 

dozė 100 

mg per os 

3 kartus 

per parą; 

palaikomoj

i dozė 900-

3600 g per 

parą (dozė 

skiriama 

padalinta 

per 3 

kartus) 

Pašaliniai efektai: 

dažnai – sedacija, 

sumišimas, galvos 

svaigimas, 

ataksija. 

Koreguoti dozes 

esant inkstų 

nepakankamumui. 

Staigus skyrimo 

nutraukimas 

susijęs su 

traukulių 

išsivystymu. 

Karbamazepina

s (per os) 
4-5 val. 

25-65 val. 

pradžioje, 

tada 12–17 

val. 

Oksidacija Nėra 

Pradinė 

dozė 50-

100 mg per 

os 2 k.; 

palaikomoj

i dozė = 

100-200 

mg kas 4–

6 val.; 

maksimali  

dozė = 

1200 

Pašaliniai efektai: 

dažnai – 

nistagmas, galvos 

svaigimas, 

diplopija, 

letargija;  

retai – aplastinė 

anemija, and 

agranulocitozė; 

Stevens–Johnson 

sindromas, 

toksinė epidermio 
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mg/para nekrozė, esant 

HLA-B1502 

genui. Galima 

dauginė vaistų 

saveika, esant 

kepenų fermentų 

indukcijai. 
* Ketorolakas pacientams vyresniems nei 65 metų ar sveriantiems mažiau nei 50 kg: 15 mg į 

raumenis ar į/veną kas 6 val., maksimali dozė - 60 mg/para, iki 5 parų. 
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3 lentelė. Sedacijai skiriamų medikamentų klinikinės savybės 

Medikamentas 

Veikimo 

pradžia 

po 

įsotinimo 

dozės 

(į/veną) 

Eliminacijos 

pusperiodis 

Aktyvūs 

metabolitai 
a
 

Įsotinimo 

dozė 

(į/veną) 

Palaikomoji 

dozė 

(į/veną) 

Pašaliniai efektai 

Midazolamas 2-5 min. 3-11 val. Taip 

0,01-0,05 

mg/kg per 

keletą 

min. 

0,02-0,1 

mg/kg/val. 

Kvėpavimo slopinimas, 

arterinė hipotenzija 

Lorazepamas 
15-20 

min. 
8-15 val. Ne 

0,02-0,04 

mg/kg (≤ 

2 mg) 

0,02-0,06 

mg/kg kas 2-

6 val. ar 

0,01-0,1 

mg/kg/val. 

(≤10 

mg/val.) 

Kvėpavimo slopinimas, 

arterinė hipotenzija, 

propileno glikolio 

sukelta acidozė, 

nefrotoksiškumas 

Diazepamas 
b
 2-5 min. 20-120 val. Taip 5–10 mg 

0,03-0,1 

mg/kg kas 

0,5-6 val. 

Kvėpavimo slopinimas, 

arterinė hipotenzija, 

flebitas 

Propofolis 
c
 1-2 min. 

Skyrus 

trumpai – 3-

12 val.  

Ilgai skiriant  

– 50±18,6 

val. 

Ne 

5 

μg/kg/min 

per 5 min. 

5-50 

μg/kg/min. 

Skausmas injekcijos 

vietoje, arterinė 

hipotenzija, kvėpavimo 

slopinimas, pankreatitas, 

hipertrigliceridemija, 

alerginės reakcijos, 

propofolio infuzijos 

sindromas, ilgiau 

trunkantis išbudimas dėl 

gilios ar ilgai skirtos 

sedacijos  

Deksmedetomidinas 
d
 

5-10 min. 1,8-3,1 val. Ne 

1 μg/kg 

per 10 

min. 

0,2–0,7 

μg/kg/val. 

Bradikardija, arterinė 

hipotenzija, hipertenzija 

po įsotinimo dozės, 

kvėpavimo takų refleksų 

slopinimas 
a
 Aktyvūs metabolitai prailgina sedacijos trukmę, ypatingai inkstų nepakankamumo atvejais. 

b
 Diazepamo skyrimas į periferinę veną gali sukleti flebitą. 

c
 Propofolio įsotinimo dozę į veną skirti tiems pacientams, kuriems neturėtų pasireikšti hipotenzija. 

skausmas infekcijos vietoje pasireiškia, jei skiriamas į periferinę veną.    
d
 Deksmedetomidino įsotinimo dozę į veną neskirti hemodinamiškai nestabaliems pacientams; 

palaikomoji infuzijos dozė gali būti didinama, jei gerai toleruojama, iki 1,5 μg/kg/val. 
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SKAUSMO VERTINIMO SKALĖS  

 

Žodinė analogijos skalė 

Penkių žodinių frazių seka 

 Nėra skausmo 

 Silpnas skausmas 

 Vidutinis skausmas 

 Stiprus skausmas 

 Nepakeliamas skausmas 

 

 

Skaitmeninė vertinimo skalė (NRS – Numeric Rating Scale) 

Pacientas pats įvertina skausmo stiprumą skaičiais nuo 0 iki 10. 

 
 

 

Veido grimasų skalė  
Šešių nuotaiką atspindinčių „veidukų“ seka 

 
0 – neskauda 

1 – silpnas 

2 – vidutinis 

3 – intensyvus 

4 – labai stiprus 

5 – nepakeliamas 

 

 

 
 

0 – neskauda 

1-3 – silpnas 

1 – labai silpnas 

2 – keliantis diskomfortą 

3 – toleruotinas 

4-6 – vidutinis 

http://www.paineurope.com/docs/default-source/Pain-scales/numerical-rating-scale.pdf?sfvrsn=2
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4 – sukeliantis distresą 

5 – sukeliantis stiprų distresą 

6 – intensyvus  

7-9 – stiprus 

7 – labai intensyvus  

8 – siaubingas 

9 – nepakeliamas 

10 – stipriausias koks tik gali būti 
 

 

Vizualinė analoginė skalė (VAS – Visual Analogue Scale) 

Pacientas pats įvertina skausmo stiprumą linijinėje skalėje (nerodant jam skaičių): neskauda (0) iki 

stipriausias koks tik gali būti skausmas (10). 

 
 

Elgesio skausmo skalė (BPS - Behavioral Pain Scale) 

Skalė tinkama pacientams, kuriems atliekama DPV ir/ar su endotrachėjiniu vamzdeliu  

Klinikinis vertinimas Balai 

Veido išraiška/mimika  

- Rami 1 

- Dalinai įsitempusi (suraukti antakiai) 2 

- Pilnai įsitempusi (užmerkti vokai) 3 

- Grimasos 4 

Rankų judesiai  

- Nepajudina 1 

- Dalinai sulenkia 2 

- Pilnai sulenkia, pirštai sugniaužti 3 

- Nuolat pritraukta 4 

Dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV)  

- Toleruoja vamzdelio judinimą 1 

- Kosti, bet toleruoja beveik visą laiką 2 

- Įkvėpimai nesuderinti su DPV 3 

- Pilna asinchronizacija su DPV 4 

P.S. Neintubuotiems (be endotrachėjinio vamzdelio): 

- Neskauda (į dirginimą nereaguoja balsu) – 1 balai 

- Dejavimas – retai (≤ 3/min.), trumpai (≤ 3 s.) – 2 balai 

- Dejavimas – dažnai (> 3/min.), ilgai (> 3 s.) – 3 balai

- Dejavimas – ištisinis rėkimas – 4 balai

 

  

Neskauda Nepakeliamas 

http://www.paineurope.com/docs/default-source/Pain-scales/visual-analogue-scale.pdf?sfvrsn=2
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Intensyviosios terapijos skausmo stebėjimo skalė (CPOT - Critical Care Pain Observation Tool) 

Adaptuota iš Gelinas C, Fillion L, Puntillo KA, Viens C, Fortier M. Validation of the Critical-Care Pain 

Observation Tool in Adult Patients. Am J Crit Care. 2006;15:420-427. 
 

Požymis 

 

Aprašymas Paciento būklė/ Balai 

Veido išraiška Nėra raumenų įsitempimo Atsipalaidavęs, 

neutralus 

0 

 Lūpų judesiai, raukymasis, akies raumenų 

įsitempimas 

Įsitempęs 1 

 Visi išvardinti judesiai bei stipriai užmerkti 

akių vokai 

Veido grimasos 2 

Kūno judesiai Nejudrus (tai nepaneigia, kad nejuntamas 

skausmas) 

Judesių nebuvimas 0 

 Lėti atsargūs judesiai, liečiama arba trinama 

skausmo vieta, siekimas patraukti dėmesį 

judesiais. 

Apsauginiai judesiai 1 

 Intubacinio vamzdelio traukimas, bandymai 

atsisėsti, galūnių judesiai, paliepimų 

nevykdymas, bandymai išlipti iš lovos, 

agresyvumas personalo atžvilgiu. 

Neramus 2 

Raumenų įsitempimas Nėra pasipriešinimo atliekant pasyvius 

judesius 

Atsipalaidavęs 0 

 Pasipriešinimas pasyviems judesiams Įsitempęs, rigidiškas 1 

 Labai stiprus pasipriešinimas pasyviems 

judesiams, neįmanoma jų atlikti 

Labai įsitempęs arba 

rigidiškas 

2 

Adaptacija dirbtinei 

plaučių ventiliacijai 

(intubuotiems) 

Aliarmai nėra aktyvuojami, lengvai taikoma 

mechaninė ventiliacija 

Toleruoja dirbtinę 

plaučių ventiliaciją 

0 

 Aliarmai aktyvuojami, bet nėra dažni ir 

išsijungia savaime 

Kosėja, bet toleruoja 

dirbtinę plaučių 

ventiliaciją 

1 

ARBA Asinchroninški kvėpavimo ciklai: 

neefektyvios įkvėpimo pastangos, dažnai 

aktyvuojami aliarmai 

Asinchronizacija su 

DPV prietaisu 

2 

Balsas (neintubutiems) Kalba normaliu tonu Kalba normaliu tonu 

arba nekalba 

0 

 Dejavimas, dūsavimas Dejuoja, dūsauja 1 

 Verkimas, garsus dejavimas Verkia, garsiai dejuoja 2 

Bendras balų skaičius 0 - 8 
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SUJAUDINIMO IR SEDACIJOS VERTINIMO SKALĖ 

 

Ričmondo sujaudinimo ir sedacijos skalė (RASS – Richmond Agitation Sedation Scale) 

Balas Būklė Aprašas 

+4 Agresyvus Labai agresyvus, pavojingas personalui 

+3 Labai sujaudintas Agresyvus, traukia drenus, kateterius 

+2 Sujaudintas Dažni betiksliai judesiai, priešinasi DPV 

+1 Neramus Neramus, sujaudintas, bet judesiai neagresyvūs 

0 Budrus ir ramus  

-1 Mieguistas Dalinai būdrauja, atsimerkia į garsą, akių kontaktą išlaiko > 10 sek. 

-2 Lengva sedacija Išgirdęs garsą nubunda trumpam, akių kontaktą išlaiko < 10 sek. 

-3 Vidutinė sedacija Į garsą reaguoja judesiais arba atsimerkia, bet nėra akių kontakto 

-4 Gili sedacija Nereaguoja į garsą, bet sujuda ar atsimerkia į fizinį dirginimą 

-5 Neprižadinamas Nereaguoja į garsą ir fizinį dirginimą 
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DELYRO VERTINIMO METODAI 

CAM – ICU metodas (CAM – ICU - Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit ) 

Vertinimo planas: 

1. Sąmonės lygio įvertinimas  RASS skalė  

2. Mąstymas (sąmonės „turinys“)  CAM-ICU  

CAM-ICU 

1. Ar buvo sąmonės pokyčių per 24 val.?  

Neramus, sujaudintas, letargiškas? Pakitęs RASS po praeito 

vertinimo? 

Pastaba: stengtis vertinti nuo pradinio įprasto sąmonės lygio, pvz.: po insulto, 

demencija. 

 

 

 

2. Dėmesys. Pažadinti pacientą. Pasakyti, kad tikrinsim 

mąstymą.  

Paprašyti suspausti ranką. Paaiškinti, kad dabar suspaustų 

tik tada,  

kai išgirs raidę „A“. Jei bus kita raidė, rankos nespausti.  

Raidės: S A V E A H A E R T 

 

 

 

3. Sąmonės lygis.  

Esamas RASS balų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinimas: Delyras yra, jei: 1+2 ir 3 (RASS ≠ 0) arba 1+2 ir 4 (< 4 balų arba > 1 klaida)  

4. Netvarkingas mąstymas.  

Paprašyti parodyti pirštus (vertintojas parodo du pirštus, bet nesako kiek. Tik parodo). 

Toliau paprašyti tą patį parodyti su kita ranka.  (1 taškas) 
Pastaba: hemiparezės atveju tiriama viena ranka. Kai pacientas parodu du pirštus,  

paprašoma pridėti dar vieną pirštą.  

Atsakymai “taip” arba “ne” į klausimus. Prieš tai pasakyti, kad klausimai  

paprasti, bet man reikia įsitikinti kaip aiškiai pacientas mąsto šiandieną.  

1. Ar akmuo plaukia (laikosi vandens paviršiuje)? (1 balas) 

2. Ar žuvys gyvena jūroje? (1  balas) 

3. Ar plaktuku galima įkalti vinį?  (1  balas) 

4. Ar vienas kilogramas sveria daugiau už du kilogramus  (1 balas) 

Taip 

>2 klaidos 

RASS = 0 

Ne Delyro 

nėra 

Delyro 

nėra 
< 2 

klai

dos 

RASS ≠ 0 
Delyras yra 
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Delyro patikrinimo/atrankos kontrolinis sąrašas intensyviojoje terapijoje (ICDSC) (Intensive 

Care Delirium Screening Checklist). 

 

Delyro požymiai 

 Pakitusi sąmonės būklė 

 Dėmesio sutrikimas 

 Orientacijos sutrikimai 

 Haliucinacijos, iliuzijos, psichozė 

 Psichomotorinis sujaudinimas ar slopinimas 

 Neadekvati kalba arba nuotaika 

 Miego ciklo, būdravimo sutrikimai 

 Kintantis simptomų pobūdis 

1 balas už kiekvieną nustatytą požymį (kas 6 val.):   

- Nuo 1-3 = Sub-sindrominis delyras   

-  ≥ 4 = Delyras 

 

Delyro požymių interpretavimas 

1.Pakitusi sąmonės būklė. Pasirinkite vieną iš A-E. 

Pastaba: gali reikėti pakartotinai įvertinti pacientą, jei jam skirta medikamentinė sedacija. 

   A. Nėra atsako (arba RASS = 1)                                                     **Nutraukti vertinimą 

   B. Atsakas tik į stiprų ir pakartotiną dirgiklį (pvz., garsų balsą ar skausmą)                                

       (arba RASS = 2)                                                                          **Nutraukti vertinimą 

   C. Atsakas į nestiprų ar vidutinį dirgiklį  (arba RASS = 3)                         Vertinti 1 balu 

       (vykdo nurodymus)  

       Vertinkite 0, jei sąmonės lygį įtakoja medikamentinė sedacija/analgezija. 

   D. Normalus būdravimas  (arba RASS = 4)                                                Vertinti 0 balų 

   E. Perdėtas atsakas į normalų dirgiklį (arba RASS = 5, 6, 7)                      Vertinti 1 balu 

2. Dėmesio sutrikimas. Ar pacientas seka akimis Jus pokalbio metu? Vertinti 1 balu, 

jei: 

         A. Sunkiai seka pokalbį ar vykdo nurodymus ARBA 

         B. Dėmesį lengvai patraukia išoriniai dirgikliai ARBA 

         C. Yra sunkumų perkeliant dėmesį. 

3. Orientacijos sutrikimai. Vertinti 1 balu, jei akivaizdžiai: 

         A. Sutrikusi orientacija laike, vietoje ar klaidingai atpažįstami žmonės. 

Ar pacientas atpažįsta jo priežiūrą vykdantį RITS personalą ir neatpažįsta anksčiau 

nematyto personalo? Ar geba teisingai atsakyti, paklausus „Kur Jūs esate?“. 

4. Haliucinacijos, iliuzijos, psichozė. Vertinti 1 balu, jei: 

         A. Neabejotinas haliucinacijų pasireiškimas ar haliucinacijoms būdingas elgesys,  

              pvz., bandymas pagauti nesamus objektus (haliucinacija – nesančių dalykų   

              suvokimas, NESANT stimulo) ARBA 

         B. Iliuzijos ar ryškiai sutrikęs realybės suvokimas (iliuzija – neperkalbamas  

             klaidingas įsitikinimas). 

Ar dabar, ar per paskutines 24 val. yra/buvo haliucinacijų?  

„Ar bijote Jus supančių žmonių ar daiktų?“ (Baimė turi būti nepagrįsta esamai 

klinikinei situacijai). 

5. Psichomotorinis sujaudinimas ar slopinimas. Vertinti 1 balu, jei: 
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         A. Hiperaktyvumas, kai reikia vartoti raminamuosius vaistus ar fizines suvaržymo  

             priemones, tam, kad būtų išvengta potencialaus pavojaus (intraveninių kateterių  

             išsitraukimo, smurtinių veiksmų prieš personalą ar kt.) ARBA 

         B. Hipoaktyvumas ar kliniškai pastebimas psichomotorinis sulėtėjimas. 

Remkitės pacientą prižiūrinčio personalo pastebėjimais ir įrašais (per budėjimo 

laiką). 

6. Neadekvati kalba ar nuotaika. Vertinti 1 balu, jei: 

         A. Neadekvati, neorganizuota ar nenuosekli kalba ARBA 

         B. Neadekvačios emocijos esamiems įvykiams ar situacijai 

Ar pacientas apatiškas esamai klinikinei situacijai (t.y. emocijų stoka)? Ar yra ryškių 

kalbos ar nuotaikos sutrikimų? Ar pacientas kelia nepagrįstus reikalavimus? 

7. Miego ciklo, būdravimo sutrikimai. Vertinti 1 balu, jei: 

        A. Naktį miega mažiau nei 4 val. ARBA 

        B. Dažnai prabunda naktį (išskyrus, kai pažadina personalas ar triukšmas) ARBA 

        C. Miega  ≥4 val. dieną.  

Remkitės prižiūrinčio personalo įvertinimu. 

8. Kintantis simptomų pobūdis. Vertinti 1 balu, jei: 

       Bet kurio iš aukščiau išvardintų simptomų ar požymių pasireiškimo svyravimai         

      24 val. laikotarpiu (per budėjimo laiką).  

Remkitės prižiūrinčio personalo įvertinimu. 

 

  



LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA 

26 

 

Literatūra 

- Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, 

Agitation, and Delirium in Adult Patients in the Intensive Care Unit. Crit Care 

Med. 2013;41(1):278-280.  

- Devlin JW, Skrobik Y, Gelinas C, Needham DM, Slooter AJC, Pandharipande PP, et al. 

Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, 

Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med 2018; 

46:e825–e873. 

- Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, Gordon S, Francis J, May L. et al. Delirium in mechanically 

ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive 

care unit (CAM-ICU). JAMA 2001;286:2703-2710. 

- Gélinas, C, Fillion L, Puntillo KA, Viens C, Fortier M. Validation of the critical-care pain 

observation tool in adult patients. Am J Crit Care 2006;15(4):420-427. 

- Herr K, Coyne PJ, McCaffery M, Manworren R, Merkel S. Pain assessment in the patient 

unable to self-report: position statement with clinical practice recommendations. Pain Manag 

Nurs 2011;12(4):230-250.  

- Norkienė I, Jovaiša T, Šerpytis M. Sedacijos intensyvioje terapijoje naujovės. Sveikatos mokslai 

2016;26(6):195-200. 

- Payen, JF, Bru O, Bosson JL. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a 

behavioral pain scale. Crit Care Med 2001;29:2258-2263. 

- Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, Brophy GM, O'Neal PV, Keane KA. et al. The Richmond 

agitation-sedation scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir 

Crit Care Med 2002;166(10):1338-1344. 

 


