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Tai paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, 

naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones 

bei medţiagas, išsaugoma nukentėjusiojo gyvybė, 

sustabdomi sveikatai ţalingi poveikiai.

Pirmoji pagalba?



1. Atpaţinti pavojingą būklę.

2. Iškviesti medicinos pagalbą tel. 112

3. Greitai įvertinti situaciją ir imtis veiksmų.

4. Teikti pirmąją pagalbą kol atvyks medikai.

Pokalbį baigia GMP dispečeris.

Pirmieji veiksmai



1. Išsiaiškinti bei įvertinti situaciją.

2. Nutraukti ţalojančio faktoriaus poveikį ir be 
reikalo nukentėjusiojo nejudinti.

3. Pagalbą pradėti nuo to suţalojimo, kuris 
pavojingiausias gyvybei.

4. Jei yra keli suţeistieji, teikti pagalbą pradėti tam, 
kuriam pagalba reikalingesnė.

Bendrosios taisyklės



1. Klinikinė (4-6 min.) 

2. Biologinė (>6 min)

Didţiausia tikimybė išsaugoti gyvybę, kai mirtis 
ištinka liudininkų akivaizdoje ir gaivinimas 

pradedamas ne vėliau kaip per pirmąsias 4 min.! 

Mirtis



Išgyvenusiųjų skaičius ir laikas, 
kada jie buvo pradėti gaivinti



1. Mechaninės veiklos išnykimas.

2. Po 15 sek. netenkama sąmonės.

3. Po 1 min. vyzdţiai visiškai išsiplečia.

4. Po 4 min. prasideda smegenų paţeidimas.

Šioje kritinėje situacijoje būtina veikti greitai ir 
nesikarščiuojant.

Širdies sustojimas



 Išsivysto po klinikinės mirties, praėjus 4 – 6 min. 
nuo pagrindinių organizmo funkcijų išnykimo.

 Lavoninis sustingimas.

 Lavondėmės.

 Lavoninis atšalimas.

Pastaba: Vaikams, sumaţėjus kūno temperatūrai 
(esant hipotermijai) negrįţtami pakitimai galvos 

smegenyse prasideda po ilgesnio laiko. 

Biologinės mirties 
poţymiai



Būklės įvertinimas

1. Reakcija
(sąmonė)

2. Kvėpavimas

3. Pulsas



Atsargiai patapšnokite nukentėjusįjį per pečius 
(kūną) ir paklauskite „Kas atsitiko?―, „Kaip 
jaučiatės?― Jei ţmogus neatsako – jis yra 
nesąmoningas.

 Jei nukentėjusysis nesąmoningas:

- kvieskite medicininę pagalbą (tel. 112),

- atlikite pradinio gaivinimo veiksmus. 

1. Sąmonės patikra



 Atverti kvėpavimo takus:

1. Galvos atlošimas;

2. Smakro pakėlimas (esant kaklo traumai).

 Padėtis, kurioje atviri kvėpavimo takai  stabili 

šoninė padėtis.

2.1. Kvėpavimas yra

.



Ţandikaulio pakėlimas ir 
gavos atlošimas 



Taikomas, jei įtariama kaklinės stuburo dalies 
trauma.

 Išlaikoma neutrali kaklinės stuburo dalies padėtis.

 Pakeliamas apatinis ţandikaulis (atsiklaupus prie 
galvos, nykščių pagalvėles uţdėti ant smakro, 
pirštais suimti uţ apatinio ţandikaulio kampų, 
nykščiais smakras pastumiamas link krūtinės, kitais 
pirštais ţandikaulis pakeliamas taip, kad apatiniai 
dantys būtų aukščiau viršutinių).

Ţandikaulio išstūmimo 
metodas



Stabili šoninė padėtis



Stabili šoninė padėtis



 Stabilizuoja ligonį, jis nevirsta ant nugaros ar pilvo.

Neuţkrenta lieţuvio šaknis ir kvėpavimo takai lieka 
laisvi. 

 Ligonis neuţspringsta, jei vemia.

Galva būna ţemiau negu liemuo, į smegenis 
priteka daugiau kraujo.

Stabili šoninė padėtis



Dirbtinis kvėpavimas burna į burną:

 Galva atlošta, smakras pakeltas.

 Švelniai uţspaudţiama nosis.

 Oro įpučiama du kartus (nuo 1,5 iki 2s).

 Stebima, ar pavyko įpūsti oro.

2.2. Kvėpavimo nėra (I)

.





Įpūtimų ir paspaudimų santykis:

suaugusiesiems 1 ciklas 2 : 30

Vaikams 1 ciklas    1 : 5

Gaivinimas dingus 
kvėpavimui



Dirbtinis kvėpavimas burna į nosį:

 taikoma, kai neįmanoma įpūsti oro į burną;

 galva atlošta;

 viena ranka spaudţiama kakta, kita keliant 
smakrą;

 leidţiama pasyviai iškvėpti.

2.2. Kvėpavimo nėra (II)

.



 Sustojus širdţiai, stambiųjų kraujagyslių pulsas 
neapčiuopiamas. Lengviausiai apčiuopiama miego 
arterija.

 Jei nėra kvėpavimo ir pulso, pradedamas išorinis 
širdies masaţas.

 Nukentėjusiojo galva neturi būti aukščiau širdies
lygio!

 Pulsą reikia tikrinti jautriomis pirštų 
pagalvėlėmis.

3. Pulso nėra

.



 Pirštais uţčiuopiamas krūtinės ląstos vidurys (kur 
susijungia šonkauliai).

 Statmenai krūtinkaulio ašiai dedami du vienos 
rankos pirštai.

 Prie jų priglaudţiamas kitos rankos delnas.

 Ant jo dedama pirmosios rankos plaštaka delnu 
ţemyn.

 Pirštai ištiesiami.

Išorinis širdies masaţas (I)

.



Išorinis širdies masaţas 
(I)

.



Dirbtinis kvėpavimas ar širdies 
masaţas?

Pirmosios pagalbos ABC?

Klausimai

.



Arterinis.

Veninis.

Kapiliarinis.

Kraujavimas (I)



1. Nuraminkite suţeistąjį.

2. Apnuoginkite suţeistą sritį, nuimkite nuo suţeistos 
galūnės ţiedus, apyrankes, atlaisvinkite rūbus ar 
batus.

3. Stabdykite kraujavimą – uţdėkite švarią medţiagą 
ir spauskite ţaizdą.

4. Įtverkite ir pakelkite suţeistą galūnę, suteikite 
patogią padėtį.

Kraujavimas (II)



 Plikos rankos.

 Krauju persisunkia tvarsčiai.

 Negalima spausti tiek, kad sustotų 
kraujotaka.

 Nenaudoti timpos.

 Įstrigęs svetimkūnis (!).

Kraujavimas (III)

.



Ant ţaizdos uţdėkite apsauginį tvarstį.

 Svetimkūnį apdėkite steriliais tvarsčiais ar voleliais, 
juos fiksuokite bintu ar skarele. Svetimkūnis turi 
nejudėti.

 Esant svetimkūniui akyje, uţtvarstomos abi akys, 
nes judinant vieną akį, juda kita, kurioje yra 
svetimkūnis ir jis ţaloja akį. 

Svetimkūnis



Svetimkūnis akyje



1. Galūnės pakėlimas (būtina uţspausti ţaizdą, kad į venas 
nepatektų oro).

2. Maksimalus galūnės sulenkimas (į lenkiamą vietą įdėti 
minkštą volelį).

3. Ţaizdos uţspaudimas – aukščiau paţeidimo vietos.

4. Tvarstymas.

Kraujavimo stabdymo 
būdai



Ţaizdų tvarstymas



Oda pabalusi, šalta, padengta šaltu lipniu prakaitu, 
apie lūpas melsvos dėmės. 

Daţnas, menko prisipildymo pulsas (norma 60—80 
k/min.).

 Silpnumas, galvos svaigimas, pykinimas, baimė, 
nerimas, krečia šaltis, asmuo gali tapti agresyvus. 

Troškulys.

Vėliau praranda sąmonę, išnyksta kvėpavimas, 
širdies veikla, ţmogus miršta.

Šokas



1. Paguldykite ant nugaros, po ja padėję antklodę.

2. Pakelkite kojas.

3. Nuraminkite.

4. Atlaisvinkite rūbus, apavą (verţiantys rūbai trikdo 
kraujotaką).

5. Palaikykite reikiamą temperatūrą. 

6. Pasukite galvą į šoną.

Draudžiama: 

 duoti valgyti ar gerti,

 pakelti kojas, jei yra ţaizda pilve, galvoje, įtariant stuburo 
paţeidimą, esančiam be sąmonės, neįtvėrus lūţio. 

Šokas



Šokas



Apalpimas – tai trumpalaikis sąmonės praradimas 
dėl galvos smegenų kraujotakos nepakankamumo.

1. Įvertinkite kvėpavimą ir širdies veiklą.

2. Paguldykite ant nugaros, pakelkite kojas. 

3. Pasirūpinkite, kad nukentėjusiajam uţtektų gryno 
oro (atlaisvinkite rūbus).

Pirmoji pagalba apalpus



1. Šaldykite suţeistą vietą (maţesnis tinimas, mėlynė 
ir skausmas).

2. Įtverkite, kad galūnė nejudėtų.

3. Pakelkite suţeistą galūnę (maţiau tins ir skaudės).

4. Nuskausminkite (jei yra galimybė).

5. Atlaisvinkite rūbus ir apavą. 

6. Nuimti ţiedus ir apyrankes.

Pirmoji pagalba suţalojus 
minkštuosius audinius 
(raiščius, sausgysles, 

raumenis) 



1. Privyniokite suţeistą pirštą prie sveiko.

2. Šaldykite.

3. Nuimkite ţiedus.

4. Paimkite pagaliuką, ilgesnį uţ pirštą, dėkite jį per 
visą pirštą ir delną ir tvirtai apibintuokite.

Pirmoji pagalba lūţus 
pirštui



1. Nuimkite ţiedus ir apyrankes.

2. Šaldykite.

3. Į delną įdekite minkštą volelį, padėkite ranką ant 
lentelės nuo alkūnės iki pirštų galų, pritvirtinkite 
bintu ar skarelėmis.

Pirmoji pagalba lūţus 
plaštakai 



Pirmoji pagalba lūţus 
plaštakai 



Apatinio ţandikaulio 
lūţiai



1. Nenatūrali nukentėjusiojo padėtis.

2. Paţeistoji nugaros dalis yra labai jautri, galūnėse 
ar apie juosmenį – „elektros krėtimas―. 

3. Tirpsta kojos, rankos arba visas kūnas.

4. Jeigu yra pavojus nukentėjusiojo gyvybei, 
nekeisdami nukentėjusiojo kūno padėties, 
pakelkite jį ir padėkite ant kieto pagrindo.

Negalima keisti kūno padėties!

Stuburo lūţiai



1. Likite ramūs.

2. Nemėginkite varţyti traukulių ištikto ţmogaus 
judesių.

3. Nuo ţmogaus nustumkite baldus ir kitus daiktus, 
kad jis nesusiţeistų.

4. Atlaisvinkite drabuţius, kad jis lengviau kvėpuotų.

5. Neduokite nieko valgyti ar gerti.

Epilepsijos priepolis



1. Šaldykite 10 min. šaltu vandeniu. 

2. Uţdėkite sterilų tvarstį.

3. Įtverkite.

4. Duokite atsigerti, stebėkite būklę. 

5. Veţkite į gydymo įstaigą.

Draudžiama:  pradurti pūsles, tepti įvairias 
medţiagas, medikamentus.

Pirmoji pagalba nudegus 
aukšta temperatūra ar 

elektros srove 



Nudegimų tipai



 Galūnes atšildyti palaipsniui kambario temperatūros 
vandenyje, o nosį, ausis skruostus – kambario 
temperatūros ore. 

 Labai nušalus (marmurinė, nepaslanki oda), sutvarstykite 
steriliu tvarsčiu, suvyniokite į storą minkštą audeklą ir 
transportuokite pas medikus.

Draudžiama: vartoti alkoholį, trinti nušalusias vietas (ypač 
sniegu), kišti į karštą vandenį, toliau šildyti, jei šildant 

atsiranda pūslių, trinti riebalais. 

Pirmoji pagalba nušalus



 Jei nukentėjusysis turi sąmonę, nuveskite jį į 
pavėsį.

Apklokite šaltu vandeniu sudrėkinta antklode, 
nuolat ją drėkinkite.

Duokite gerti ko nors vėsaus. 

 Jei nukentėjusysis be sąmonės, guldykite jį ant 
šono, vėduokite ir niekuo negirdykite. 

Veţkite nukentėjusįjį į gydymo įstaigą.

Pirmoji pagalba ištikus 
šilumos smūgiui



Uţspringimas



1. Atlikti 5 smūgius į nugarą (tarpumentę).

2. Atlikti 5 pilvo paspaudimus Heimlicho būdu.

3. Jei svetimkūnis nepašalintas, 2 kartus įpūsti, 
atlikti 5 pilvo paspaudimus Heimlicho būdu.

4. Kartoti, kol pavyksta.

Uţspringusio ţmogaus 
gaivinimas





Jei kvėpavimo takai nepraeinami ar dingsta sąmonė, 
atlikti pilvo paspaudimą Heimlicho būdu

Uţspringusio 
nesąmoningo ţmogaus 

gaivinimas



 Išimkite geluonį pirštais ar pincetu.

 Ţaizdą nuplaukite ir uţdenkite.

Uţdėkite sausą šaltą kompresą.

 Stebėkite, ar nepasireiškia anafilaksinio šoko 
poţymiai.

Įgėlimai ir anafilaksinis 
šokas



1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm 1 vnt.

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm 8 vnt.

3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m 1 vnt.

4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 2 vnt.

5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3 vnt.

6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.

7. Pirmosios pagalbos ţirklės 1 vnt.

8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne maţesnė kaip 140 cm x 200 
cm 1 vnt.

9. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 2 vnt.

10. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1 vnt.

11. Sterilus ţaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

12. Vidutinio dydţio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm 3 vnt.

13. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4 vnt.

14. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.

15. Rinkinio aprašas 1 vnt.

Pirmosios pagalbos 
rinkinys
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Šaltiniai



DĖKOJU UŢ DĖMESĮ!

.


