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B.  Kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas: atvėrę 
kvėpavimo takus, žiūrėkite, klausykite, jauskite, ar 

nukentėjusysis kvėpuoja, du kartus įpūskite.
Priglauskite ausį 

arti nukentėjusiojo 
burnos ir nosies bei 
klausykite ar nuken-
tėjusysis kvėpuoja, 
tuo pat žiūrėkite į krū-
tinės ląstą. Stebėkite 
ar ji kilnojasi. Savo 
skruostu stenkitės 
pajusti oro srovę.

Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, lėtai įpūskite 2 kartus, 
sugaišdami 1,5 – 2 s. vienam įpūtimui. Užspauskite no-
sies šnerves. Glaudžiai apžiokite nukentėjusiojo burną ir 
pūskite, stebėdami, ar kilnojasi krūtinės ląsta. Tarp įpūti-
mų leiskite orui išeiti iš plaučių. Įpučiant oro burna į bur-
ną, į plaučius patenka 16 – 17 % deguonies.

Išgelbėti žmogui gyvybę. Kaip tai padaryti privalome žinoti visi. 
Kažkas yra pasakęs, kad nuostabiausia yra tai, kad šį mokslo stebuklą gali padaryti 

kiekvienas iš mūsų bet kur, panaudodamas tik savo rankas, plaučius ir žinias. 
Padėti žmogui nelaimės atveju privalome visi. Deja, bet ne visi žinome, ką reikia daryti. 

Šis laikraštuko numeris ir yra skirtas šių žinių atnaujinimui.
Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

1. Įsitikinkite, kad nukentėjusysis ir kiti liudininkai yra saugūs. 
2. Patikrinkite, ar nukentėjusysis sąmoningas: švelniai papurtykite už pečių ir garsiai paklauskite –  

„Kas atsitiko?“

Jei reaguoja:
• jei nėra pavojaus, nekeiskite nu-

kentėjusio padėties;
• pabandykite išsiaiškinti, kas atsiti-

ko ir, jei įmanoma, suteikite pagalbą;
• reguliariai vertinkite jo būklę.
Jei nereaguoja:
• kvieskite pagalbą ir pradėkite nuo 

A, po to atlikti B ir C veiksmus, o jei rei-
kia ir D veiksmą. 

1. pav. Sąmonės įvertinimas ir 
pagalbos kvietimas

A. Atviri kvėpavimo takai: atverkite juos.
Paguldykite nukentėjusįjį į patogią gaivinti padėtį. Jei rei-

kia paguldykite ant nugaros imobilizuokite galvą ir kaklą.
Dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos rankos delnu, už-

dėtu ant kaktos, atloš-
kite galvą. Atlošę galvą 
ir pakėlę apatinį žandi-
kaulį, atkelkite liežuvio 
šaknį ir antgerklį nuo 
užpakalinės ryklės 
sieneles: taip atversite 
kvėpavimo takus.

2 pav. Kvėpavimo 
takų atvėrimas 

pakeliant
žandikaulį ir 

atlošiant galvą

3 pav. Kvėpavimo įvertinimas 
(ne ilgiau kaip 10 sek.)
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4 pav. 
Kvėpavimo 

užtikrinimas 
atliekant 
įpūtimus 
burna į 
burną 

C. Kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas: 
patikrinkite pulsą ar kitus kraujotakos požymius, 

atlikite krūtinės paspaudimus.
1. Atloškite galvą;
2. Uždėkite 2 – 3 pirštus 

ant skydinės kremzlės, vadi-
namojo Adomo obuolio; (5 
a)

3. Leiskite pirštams nu-
slysti į tarp galvos sukamojo 
raumens ir skydinės kremz-
lės esantį tarpą, švelniai pa-
spauskite pirštus gilyn; (5 b)

4. Čiuopkite pulsą (ne il-
giau kaip 10 sek.);

5. Jei pulso nėra, pradė-
kite krūtinės ląstos paspau-
dimus.

Dviem pirštais braukite pagal apatinį šonkaulių lanko 
kraštą iki krūtinkaulio ir dėkite delną ant krūtinkaulio taip, 
kad jis liestųsi su antru pirštu. Toje vietoje dėkite delną, 
ant jo kitos rankos delną.

6 pav. Rankų vieta 
atliekant krūtinės 

paspaudimus

Rankos bei paspaudimo kryptis turi būti statmena 
kūno paviršiui, žvilgsnis nukreiptas į rankas.

Spauskite krūtinę (apytiksliai 20 – 50 kg spaudimo 
jėga). Krūtinkaulis turi pasispausti 4 – 5 cm stuburo link 
arba trečdalį krūtinės gylio. Kadangi sukelta dirbtinė krau-
jotaka 50 % priklauso nuo krūtinės paspaudimo fazės ir 
50 % nuo krūtinės relaksacijos fazės, tai atleidimo fazė, 
neatkeliant rankų, turėtų užtrukti tiek kiek paspaudimo 
fazė.

Atlikite 2 įpūtimus / 30 krūtinės ląstos paspaudimų. 
Įpūtimai turi trukti apie 2 sek. ir jų metu krūtinės ląsta 
turi pakilti (santykis 30 : 2). Po vienos minutės (4 ciklų) 
patikrinkite pulsą, ar atsinaujino kraujotaka. Ją tikrinkite 
kas kelias minutes. Jei kraujotaka atsinaujino – nutrauki-
te paspaudimus ir tęskite įpūtimus (vieną kas 5 sek.).

7 pav. Rankų ir gelbėtojo padėtis atliekant 
krūtinės paspaudimus

Stabili šoninė padėtis
Jei nėra galvos ar nugaros traumų požymių, kvėpuojantį, bet 

nesąmoningą ligonį paguldykite į stabilią šoninę padėtį. Ji palai-
ko atvirus kvėpavimo takus. (9 pav.)
9 pav. Nukentėjusiojo guldymas į stabilią šoninę padėtį

Kvėpavimas – esminė gyvenimo dalis. Kvėpuo-
dami mes įkvepiame azoto (75 proc.), deguonies (21 
proc.), anglies dioksido ir kitų dujų (4 proc.) mišinį. 
Plaučiuose deguonis patenka į kraują ir su juo ke-
liauja į kitas kūno dalis. Mūsų organizmas deguonį 
naudoja kaip kurą. Atliekos (anglies dioksidas) grįžta 
atgal į plaučius, iš kurių pašalinamos. Mes iškvepia-
me anglies dioksidą (8 proc.), azotą (71 proc.) ir de-
guonį (16 proc.). Burnoje yra dvi angos – viena stem-
plė, kuria maistas keliauja į skrandį, kita trachėja, 
kuria oras patenka į plaučius. Ryjant maistą trachėją 
apsaugo antgerklis.

Užspringimas – tai mechaninė oro srauto iš aplin-
kos į plaučius kliūtis. Svetimkūnis paprastai paten-
ka į nosiaryklę, gerklas, gerklę, jis dirgina kvėpavi-
mo takų gleivinę ir sukelia balso stygų bei bronchų 
spazmą. Užspringus sunku kvėpuoti, nes oro srautas 
dalinai ar visiškai negali patekti į plaučius. Ilgai trun-
kantis dalinis ar visiškas užspringimas sukelia už-
dusimą. Deguonies atsargos plaučiuose bei kraujyje 
aukai, kurios kvėpavimas visiškai sustojo, gyvybę 
gali palaikyti vos kelias minutes. Smegenys yra ne-
paprastai jautriuos deguonies trūkumui ir per pirmas 
4 – 6 minutes pradeda mirti. Po 10 minučių įvyksta 
negrįžtami smegenų pokyčiai. 

Užspringimo svetimkūniu atpažinimas
Svarbu atskirti užspringimą nuo alpimo, insulto, šir-

dies smūgio, vaistų perdozavimo ar kitokios būklės, su-
keliančios ūminį kvėpavimo nepakankamumą.

Svetimkūnis gali iš dalies užkimšti kvėpavimo takus 
ir leisti orui judėti arba gali visiškai užkimšti kvėpavimo 
takus ir oras nepraeis. 

Kokie yra užspringimo požymiai? 
Užspringęs žmogus staiga griebiasi už kaklo.• 
Kosti arba springsta. Asmuo kosti smarkiai, neva-• 
lingai, gurguliuoja arba garsiai vemia.
Paklaustas „Kas atsitiko“ negali kalbėti arba tai • 
daro labai sunkiai. 

Kas yra užspringimas
Kvėpuoja sunkiai, žiopčioja ir švokščia. • 
Rankų signalai ir panika (kartais nukreipta į ger-• 
klę). Žmogus gali desperatiškai laikytis už burnos 
ar kišti pirštus gerklėn. 

- Jeigu yra dalinis užspringimas, svetimkūnis ne pilnai 
užkemša kvėpavimo takus ir žmogus išlieka sąmoningas, 
gali kalbėti, kvėpuoti bei kosėti. Kvėpavimas paprastai 
būna garsus.

- Jeigu yra visiškas užspringimas, žmogus nekvėpuo-
ja, negali kabėti, kosėti, gali prarasti sąmonę.

Imtis veiksmų reikėtų toliau išvardintais atvejais:
1.  Žmogus rodo visų suprantamą užspringimo žen-

klą: nykščiu ir rodomuoju pirštu apkabintą kaklą (1 pav.). 
2.  Negali kalbėti paklaustas: „Ar galite kalbėti?“.
3.  Kosulys 

yra silpnas, 
neefektyvus.

4.  Kvėpa-
vimas sunkus, 
žiopčiojama ir 
švokščiama. 

5.  Jei kvė-
pavimas neat-
sistato, žmo-
gaus veidas 
mėlynuoja (ci-
anozė) nuo de-
guonies trūku-
mo. Pirmiausia 
tai pastebima 
apie veidą, lū-
pas, nagus.

6.  Jei kvė-
pavimas vis 
dar neatstato-
mas, žmogus 
praranda są-
monę. 

1 pav. Visų suprantamas 
užspringimo ženklas

2 : 30

5 pav. Pulso 
čiuopimas (a, b)

D. Defibrialicija, naudojant automatinį išorinį 
defibriliatorių (AID) (8 pav.)

Jei nėra kraujotakos požymių, atliekama defibriliacija. 
Lipnūs defibriliatoriaus elektrodai prilipdomi ant nuogos 
nukentėjusiojo krūtinės ir sujungiama su prietaisu.

8a pav. Elektrodų priklijavimas. 
Pirmąjį elektrodą priklijuoki-
te vidurinėje pažasties linijoje 
žemiau pažasties. Antrąjį elek-

trodą priklijuokite po dešiniuoju 
raktikauliu.

8b pav. Spau-
džiant impul-
so mygtuką, 
niekas neturi 

liestis prie 
paciento.
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Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į kvėpavimo takus
Jeigu yra dalinis užspringimas, nukentėjusysis gali kalbėti, 

kvėpuoti ir kosėti, nieko nereikia daryti, tik liepkite jam kosėti ir ste-
bėkite būklę. Stiprus kosulys yra geriausia svetimkūnio pašalinimo 
priemonė. 

Agresyvūs veiksmai, tokie kaip smūgiai per nugarą, pilvo spūste-
lėjimai ir krūtinės paspaudimai gali tik pabloginti situaciją ir padidinti 
kvėpavimo takų nepraeinamumą. Tokie veiksmai turėtų būti taikomi, 
tik tuomet, kai pastebite visiško kvėpavimo takų nepraeinamumo 
požymius (žmogus nekalba, nekvėpuoja, negali kosėti arba praran-
da sąmonę).

Jeigu atsiranda visiško užspringimo požymiai,  
reikia atlikti tolimesnius veiksmus:

Jeigu ligonis sąmoningas
Penkis kartus suduokite per nugarą:

atsistokite pacientui iš šono ir šiek tiek iš nugaros;• 
viena ranka laikykite už nukentėjusio krūtinės ir lenkite jį sti-• 
priai į priekį taip, kad atsipalaidavęs svetimkūnis iškristų per 
burną lauk, o ne nuslinktų giliau į kvėpavimo takus;
kitos rankos delno pagrindu suduokite penkis staigius smū-• 
gius tarp menčių.

Jei šie penki smūgiai per nugarą nepašalina svetimkūnio, 
atlikite penkis pilvo spūstelėjimus (Heimlicho veiksmą)

atsistokite pacientui už nugaros ir abiem rankomis apkabin-• 
kite per jo viršutinę pilvo dalį;
palenkite nukentėjusį į priekį;• 
suspauskite vieną ranką į kumštį ir padėkite jį tarp nukentė-• 
jusio bambos ir šonkaulių lanko;
kita ranka suimkite kumštį ir staigiai traukite į save ir į viršų;• 
pakartokite šį veiksmą penkis kartus.• 

Jei svetimkūnio vis dar nepavyksta išstumti, tęskite penkis 
smūgius per nugarą kaitaliodami su penkiais pilvo spūstelėji-
mais.

Jei nukentėjusysis praranda sąmonę:
Kviečiama greitąją medicinos pagalbą; • 
Nukentėjusįjį paguldome aukštielninką, atlošiame galvą;• 
Atsiklaupiame apžergdami nukentėjusįjį per klubus. Dėkite vie-• 
nos rankos delną po krūtinkauliu, kita prispauskite ir spustelkite 
į priekį. Paspaudimus kartokite tol, kol pašalinsite (užspringusy-
sis iškosės) svetimkūnį iš kvėpavimo takų. Galutinai svetimkūnį 
pašalinti iš burnos galima 
ranka (išimti pirštais). 

2 pav. Smūgiai į tarpumentę

3 pav. Heimlicho metodas 
sąmoningam ligoniui

4 pav. Svetimkūnio pašalinimas, kai ligonis nesąmoningas
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