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SANTRAUKA 
 

Surgunt N. Operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais rizikos 

vertinimas / magistro baigiamasis darbas / mokslinė vadovė dr. D. Kriukelytė; Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2014, – 60 p. 

Darbo tikslas: Įvertinti operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais 

riziką. 

Tyrimo objektas - operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais rizika. 

Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais 

instrumentais dažnumą, pobūdį bei susižeidimų priežastis. 2. Išanalizuoti saugią operacinės darbo 

aplinką lemiančius veiksnius. 3. Ištirti operacinės slaugytojų požiūrį į susižeidimų adatomis ir kitais 

aštriais instrumentais pranešimą ir jų registraciją. 

Tyrimo metodika: Tyrimas atliktas 2013 metų sausio – balandžio mėnesiais Vilniaus ir Kauno miestų 

tretinio lygio ligoninėse. Tyrimui panaudota vokiečių mokslininkės dr. Sabine Wicker sudarytos 

anketos: „Atsitiktinis susižeidimas“ (‚,Ein stich stecktan“) ir „Sumažinti pavojų užsikrėsti – vengti 

adatos dūrio“ (,,Infektionsrisiken senken – Nadelstichverletzungen vermeiden“). Anketos išverstos į 

lietuvių kalbą. Viso buvo išdalinta 200 anketų, grižo 185 anketos, iš jų nepilnai atsakytos 10. 

Statistinei analizei buvo naudotos 175 užpildytos anketos. Statistiniam duomenų apdorojimui naudoti 

SPSS 17.0 ir Microsoft Excel programų paketai. Statistinis duomenų reikšmingumas tikrintas pagal chi 

kvadrato (χ2) kriterijų ir statistinį reikšmingumą (p). Duomenų skirtumas reikšmingas, kai p<0,05. 

Tyrime naudotas faktorinės analizės metodas. 

Rezultatai ir išvados: Analizuojant tyrimo duomenis, nustatyta, kad tarp apklaustųjų nebuvo nei 

vieno operacinės slaugytojo, kuris nebūtų bent kartą, per visa savo profesinę veiklą, patyręs 

susižeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausia (40,6 proc., n=71) respondentai susižeidė 

įsidurdami adata. Susižeidimų metu dažniausiai (46,3 proc., n=81) darbo priemonė buvo užteršta 

krauju. Vertinant operacinės slaugytojų susižeidimų sunkumą, nustatyta, kad paviršinius sužeidimus 

patyrė 48,6 proc. (n=85). Šio tyrimo duomenimis, operacinės slaugytojai dažniausiai susižeidė dėl 

skubėjimo – 69,1 proc. (n=121). Tyrimu nustatyta, kad 60 proc. (n=105) slaugytojų registravo 

susižeidimus, o 40 proc. (n=70) susižeidimų neregistravo. Priežastys, dėl kurių slaugytojai 

neregistravo susižeidimų: manė, kad susižeidimas yra lengvas (64,3 proc., n=45), pranešimas nieko 

nepadės (51,4 proc., n=36), teigė, kad yra didelis užimtumas darbe (50 proc., n=35) ir kt. Trečdalis 

respondentų manė, kad pacientas neinfekuotas HBV.  
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SUMMARY 

 

Surgunt N. Risk assessment of operating room nurses’ injuries with needles and other sharp 

instruments, master’s thesis / supervisor PhD D. Kriukelytė; Lithuanian University of Health Sciences, 

Faculty of Nursing, Department of Nursing and Care. – Kaunas, 2014, – 60 p. 

Research aim: to assess the risk of operating room nurses injuries with needles and other sharp 

instruments.  

Research object: operating room nurses injuries with needles and other sharp instruments.  

Research objectives: 1. To asses frequency, type and reasons of operating room nurses injuries with 

needles and other sharp instruments. 2. To analyse influencing causes for safe operating room 

environment. 3. To analyse the operating room nurses attitudes towards registration and reporting of 

injuries inflicted by needles and other sharp instruments.  

Research methodology: Research was done in January–April 2013 in Vilnius and Kaunas 3
rd

 level 

hospitals. For this research two types of questionnaires, written by German scientist Dr. Sabine 

Wicker, were used: „Incidental Injury“ („Ein stich Stecktan“) and „Minimizing the danger of infection 

– prevent the needle puncture“ (,,Infektionsrisiken senken – Nadelstichverletzungen vermeiden“). 

Questionnaires were translated to Lithuanian language. There were 200 questionnaires distributed in 

total, 185 of them were returned and 10 were not fully answered. 175 fully answered questionnaires 

were used for statistical analysis. SPSS 17.0 and Microsoft Excel programs were used for statistical 

data analysis. Statistical data meaningfulness was verified by chi quadrant (χ2) criteria and statistical 

meaningfulness. Data difference is meaningful when p<0,05. Factor analysis method was used for the 

research. 

Results and conclusions: During the analysis of the data, it was seen, that there was no operating 

room nurse who wouldn‘t have had and injury inflicted in a workplace among all the respondents, 

during their entire career. Puncture of a needle was the most common injury for the respondents (40,6 

percent, n=71). Working tools were contaminated in most cases of an injury (46,3 percent, n=81). 

While assessing the severity of an injuries encountered by operating rooms nurses it was seen that 

most of them were surface injuries 48,6 percent (n=85). According to the data, in most cases operating 

room nurses inflicted an injury because of hurrying or rushing – 69,1 percent (n=121). 60 percent 

(n=105) of nurses have registered their injuries. Main causes why nurses didn‘t register their injuries: 

thinking that injury was minor (64,3 percent, n=45), registration of an injury will help no one (51,4 

percent, n=36); heavy workload (50 percent, n=35), etc. One third of the respondents thought that 

patient is not infected with HBV.  
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SANTRUMPOS 

 

NIOCH (National Institute for Occupational Safety and Health) - Nacionalinis darbuotojų saugos ir 

sveikatos institutas  

AORN (Association of periOperative Registered Nurses) – Operacinės registruotų slaugytojų 

asociacija 

PSO – Pasaulinė sveikatos organizacija 

NASH (National Surveillance System for Healthcare Workers) – Nacionalinė sveikatos priežiūros 

darbuotojų sistema 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) – Nacionalinis darbo saugos ir 

sveikatos institutas 

EPINet (The Exposure Prevention Information Network) – Tarptautinis sveikatos darbuotojų saugos 

centras, Virdžinijos Universitetas 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – Ligų kontrolės ir prevencijos centrai, JAV 

nacionalinis visuomenės sveikatos institutas  

HOSPEEM (Eurpean Hospital and Healthcare Employers Association) – Europos ligoninių ir 

sveikatos priežiūros darbdavių asociacija  

EPSU (European Federation of Public Service Union) – Europos viešujų paslaugų sąjungų federacija 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) – JAV Profesinės saugos ir sveikatos 

administracija 

HBV – hepatito B virusas 

HCV – hepatito C virusas 

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas 

AIDS - įgytasis imuninio nepakankamumo sindromas 

 p – statistinis reikšmingumas 

χ2 – Chi kvadrato kriterijus 

lls – laisvų laipsnių skaičius 
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ĮVADAS 

 

Temos aktualumas. Sveikatos priežiūros įstaigose, dirbantiems specialistams, yra rizika 

susižeisti aštriais instrumentais. Daug susižeidimų įvyksta operacinėje aplinkoje. Nacionalinis 

darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (National Institute for Occupational Safety and Health - 

NIOCH) praneša, kad sveikatos priežiūros darbuotojai patiria nuo 600 000 iki 800 000 poodinių 

susižeidimų. Operacinių registruotų slaugytojų asociacijos (Association of periOperative Registered 

Nurses - AORN) duomenimis, operacinės darbuotojai nuo 7 iki 15 proc. susižeidžia aštriais 

instrumentais chirurginių procedūrų metu [1].  

Problemos pagrindimas. Operacinės komandos nariai nuolat susiduria su dideliais kraujo 

kiekiais, kruvinais kūno skysčiais ir kitomis biologinėmis medžiagomis. Operacinės aplinkoje yra daug 

aštrių instrumentų. Tai didina poodinių susižeidimų užterštais aštriais objektais riziką ir sukelia 

padidintą riziką užsikrėsti krauju plintančiomis virusinėmis ligomis. Atlikti tyrimai parodė, kad 

operacinės darbuotojai dažniausiai patiria poodinius susižeidimus (70 – 96 proc.) [1]. 

Traumos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose dažnos: darbe susižeidžia 49 proc. slaugytojų, 

34 proc. gydytojų [48]. Tačiau susižeidimų registracija vyksta labai vangiai, pranešama tik apie 

sunkesnius susižeidimus arba esant didelei rizikai užsikrėsti kraujo keliu perduodamais infekcinių ligų 

sukėlėjais [23]. Nustatyta, kad apie 50 proc. ir daugiau sveikatos priežiūros darbuotojų nepraneša apie 

poodinius susižeidimus, įvykusius darbo metu [68]. 

Darbo praktinė reikšmė 

Darbas operacinėje aplinkoje kelia unikalius iššūkius mažinti susižeidimų adatomis ir kitais 

aštriais instrumentais riziką. Chirurgija apima konkrečius, reglamentuotus veiksmus, kurie reikalauja 

planavimo, bendravimo ir komandinio darbo. Gauti tyrimo rezultatai leidžia pateikti pagristas 

rekomendacijas įstaigų vadovams ir už saugią darbo aplinką atsakingiems tarnautojams, o taip pat 

slaugytojams.  
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: 

Įvertinti operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais riziką. 

 

Tyrimo objektas – operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais rizika. 

 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais dažnumą, pobūdį 

bei susižeidimus lemiančius veiksnius. 

2. Išanalizuoti saugią operacinės darbo aplinką lemiančius veiksnius. 

3. Ištirti operacinės slaugytojų požiūrį į susižeidimų adatomis ir kitais aštriais intrumentais pranešimą 

ir jų registraciją. 
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1. Literatūros apžvalga 
 

1.1. Problemos aktualumas Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose pasaulio šalyse 

Praėjusio amžiaus pabaigoje epidemiologine problema tapo virusinės ligos, plintančios 

per odos ir gleivinių pažeidimus. Sveikatos priežiūros įstaigose vienas iš svarbiausių profesinės rizikos 

veiksnių – susižeidimai adatomis ir kitais aštriais, krauju užterštais, medicinos prietaisais. Didžiausia 

susižeidimų rizika yra susijusi su kraujo keliu plintančiomis infekcijomis. Krauju užterštos adatos ir 

kiti krauju užteršti aštrūs prietaisai gali perduoti daugiau kaip 20 pavojingų per kraują plintančių 

mikroorganizmų (tuberkuliozės, vėjaraupių, salmoneliozės ir kt.) [63]. Labiausiai paplitęs ir keliantis 

rimtą pavojų sveikatai yra hepatito B virusas (HBV), hepatito C (HCV), žmogaus imunodeficito 

virusai (ŽIV/AIDS) [25].  

Nors problemos mastas (poodiniai susižeidimai) nėra pilnai ištirtas, Nacionalinis darbo 

saugos ir sveikatos institutas (National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) nustato, 

kad kasmet sveikatos priežiūros darbuotojai patiria nuo 600 000 iki 800 000 poodinių sužeidimų ir 

praktiškai apie 50 proc. sužeidimų nėra registruojama [1, 43]. Dažniausiai sužeidimus patiria 

slaugytojai – 42 proc., rečiau kitų specialybių sveikatos priežiūros darbuotojai [16]. Japonijoje 2004 

metais atlikto tyrimo duomenimis, susižeidė 46 proc. slaugytojų [42].  

Lietuvos Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis per 5 metus oficialiai užregistruoti 

tik du atvejai, kai slaugytojai užsikrėtė hepatitu B ir C [7].  

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, siekdama išsiaiškinti 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų patiriamą riziką ir susižeidimų aštriais instrumentais paplitimą, 

atliko apklausą. Apklausoje dalyvavo 996 respondentai iš 12 šalies sveikatos priežiūros įstaigų. 

Dauguma jų – turintys ilgametę darbo patirtį. 85 proc. tyrimo dalyvių apie patyrusius susižeidimus 

neinformavo atsakingą asmenį ir neregistravo susižeidimo. Tik 10 proc. susižeidimų buvo 

užregistruota. Tyrimas parodė, kad statistika apie susižeidimus yra iškreipiama, sveikatos priežiūros 

įstaigose vyrauja nesaugi darbo aplinka, patyrę susižeidimus, tačiau jų neregistravę darbuotojai nėra 

tiriami dėl infekcinių susirgimų. Taip pat trūksta informacijos ir mokymų apie saugias darbo 

priemones [7]. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kiekvienais metais pasaulyje iš 35 

milijonų sveikatos priežiūros darbuotojų apie 3 milijonai patiria sąlytį su krauju plintančiais 

mikroorganizmais. Nustatyta, kad Europoje sveikatos priežiūros darbuotojai susižeidžia 1 milijoną 

kartų per metus [23].  

Literatūros duomenimis kiekvienais metais JAV registruojama 384 000 susižeidimų 

adatomis, Jungtinėse Karalystėje – 100 000, Vokietijoje – 700 000, Prancūzijoje – 29 719, Italijoje – 
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28 200, Ispanijoje – 21 815 atvejų. Įvykusių sužeidimų ekonominė našta skiriasi ir priklauso nuo šalies 

ekonominio išsivystymo. Kaštai (ligos gydymas, konsultacijos, profilaktinės procedūros, įvykus 

susižeidimams, į darbą neatvykusio personalo pavadavimas) labai dideli, svyruoja nuo 7 mln. eurų 

Italijoje iki 591 mlrd. dolerių JAV [50, 64]. Iš visų registruotų atvejų minėtose šalyse, slaugytojai 

sudaro didžiausią dalį profesinių susižeidimų – vidutiniškai 50 proc. [50]. Turkijoje atliktas tyrimas 

nustatė, kad apie įvykusius sužeidimus praneša tik 5 proc. darbuotojų [38]. Kinijoje apie poodinius 

sužeidimus praneša kas penktas nukentėjęs [54]. Besivystančiose šalyse, kur ŽIV infekcijos paplitimas 

yra didžiausias pasaulyje, susižeidimai adatomis taip pat yra didžiausi. Afrikos sveikatos priežiūros 

specialistai patiria vidutiniškai nuo 2 iki 4 susižeidimų adatomis per metus ir pusė hospitalizuotų 

pacientų Pietų Afrikoje yra infekuoti ŽIV [64]. Kai kuriose Afrikos ir Azijos regionuose pusė visų 

HBV ir HCV infekcijų tarp sveikatos priežiūros specialistų – tai pasekmės po sužeidimų adatomis. 

Viduržemio jūros rytų regionuose du trečdaliai sveikatos priežiūros specialistų po poodinių 

susižeidimų užsikrėtė HBV, HCV infekcijomis. Daugiau nei du trečdaliai visų HBV infekcijų Vidurio 

ir Pietų Amerikoje įvyko po susižeidimo adata [64].  

PSO nustatė, kad visame pasaulyje sveikatos priežiūros įstaigose, dėl profesinio 

susižeidimo, 40 proc. darbuotojų užsikrėtė HBV bei HCV infekcijomis ir 4,4 proc. ŽIV infekcija [7].  

Apibendrinant galima teigti kad vienas iš svarbiausių profesinės rizikos veiksnių 

sveikatos priežiūros įstaigose yra susižeidimai adatomis ir kitais aštriais, krauju užterštais, medicinos 

prietaisais. Kasmet pasaulyje sveikatos priežiūros darbuotojai patiria nuo 600 000 iki 800 000 poodinių 

sužeidimų ir praktiškai apie 50 proc. susižeidimų nėra registruojami. Lietuvoje didžioji dalis 

slaugytojų apie patirtus sužeidimus neinformuoja atsakingus asmenis ir neregistruoja susižeidimų. 

 

1.2. Teisės aktų, reglamentuojančių medicinos darbuotojų saugą, apžvalga 

Darbuotojų sauga – tai ilgalaikė prevencinių priemonių sistema, kuri taikoma visais 

įstaigų veiklos etapais, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos arba ją sumažinti [41]. 

Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų saugą reglamentuoja šie teisės aktai: 

- Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2010/32/ES [20]; 

- Lietuvos Respublikos darbo kodeksas [33]; 

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas [34]; 

- Įsakymas „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”. Profesinės rizikos 

vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei 
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negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos 

arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta [31]; 

- Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai. Nuostatų tikslas – 

nustatyti darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe reikalavimus. 

Nuostatuose pateikti minimalūs reikalavimai dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų 

poveikio rizikos. Darbdavys turi teisę imtis papildomų priemonių apsaugant darbuotojus nuo 

biologinių medžiagų poveikio. Nuostatai parengti vadovaujantis Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, kylančios dėl biologinių medžiagų 

poveikio darbe (septintoji specialioji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 

straipsnio 1 dalyje) 2000/54/EB [13]; 

- Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašas. Darbdavys ar 

jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šio įsakymo 1 punkte nurodytuoju sąrašu, įvertinęs pavojų 

darbuotojui užsikrėsti užkrečiamąja liga konkrečioje darbo vietoje, sudaro skiepijamų 

darbdavio lėšomis darbuotojų sąrašą [14]; 

- Higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės 

reikalavimai“ [29]; 

- Su(-si)žeidimų aštriais instrumentais sveikatos priežiūros įstaigose prevencijos nuostatai [57].  

Šiais teisės aktais vadovaujasi visos sveikatos priežiūros įstaigos, stengdamosi užtikrinti 

saugią darbo aplinką sveikatos priežiūros darbuotojams. Bet darbuotojų apsauga nuo rizikos, kylančios 

dėl profesinių sužeidimų poveikio darbe, priklauso ir nuo pačio personalo.  

Europos Sąjungos narės, tame tarpe ir Lietuva, 2013 m. gegužės 11 d. įgyvendino 

Europos Sąjungos Tarybos priimtą direktyvą 2010/32/ES. Šios direktyvos tikslas - kurti kuo saugesnę 

darbo aplinką, užkertant kelią susižeidimams, kuriuos darbuotojai patiria dėl visų aštrių medicininių 

instrumentų (taip pat įsidūrimų), ir apsaugoti darbuotojus, kuriems kyla ši rizika [20]. 

Pašalinti adatos dūrio sužeidimų sukeltų infekcijų riziką sveikatos priežiūros įstaigose yra 

sunku. Tačiau esama priemonių, kurios gali reikšmingai sumažinti šį pavojų. Darbuotojus galima 

apsaugoti pradėjus taikyti šias prevencijos ir apsaugos priemones: 

- vengti nereikalingo aštrių instrumentų naudojimo,  

- įgyvendinti saugų darbą užtikrinančius apsaugos mechanizmus,  

- įdiegti saugias darbo sistemas,  

- nustatyti saugaus medicininių instrumentų naudojimo ir šalinimo procedūras,  

- uždrausti dėti apsaugines įmautes ant panaudotų adatų,  

- naudoti asmenines apsaugos priemones,  

- vakcinuoti darbuotojus,  
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- informuoti ir rengti mokymus [47].   

Apibendrinant galima teigti kad Lietuvoje yra pakankamai teisės aktų, reglamentuojančių 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų saugą. Tačiau Lietuvoje nėra įkurto ir įteisinto centro, 

registruojančio sveikatos priežiūros darbuotojų susižeidimus. To pasėkoje sudėtinga nustatyti tikslų 

profesinių susižeidimų skaičių bei profesinių susirgimų paplitimą. 

 

1.2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų susižeidimų rizika  

Remiantis PSO duomenimis, iš 2 bilijonų žmonių, infekuotų HBV, apie 350 milijonų turi 

lėtinę (ilgalaikę) infekciją. Pasaulio šalis pagal lėtinės HBV infekcijos paplitimą galima suskirstyti į 3 

sritis: didelio (> 8 proc.), vidutinio (2–8 proc.) ir mažo (< 2 proc.) paplitimo [44]. 

HBV infekcija yra globalinė visuomenės sveikatos problema. Lėtinę infekciją turintiems 

asmenims gali vystytis progresuojanti lėtinė kepenų liga: lėtinis hepatitas, cirozė ir vėžys [44].  

 

Rizika užsikrėsti HBV, HCV ir ŽIV 

Jungtinių Tautų AIDS programos duomenimis, 2010 m. pasaulyje gyveno apie 34 mln. 

žmonių, užsikrėtusių ŽIV, iš jų – apie 2 mln. vaikų iki 15 metų. Apie pusę visų užsikrėtusiųjų sudarė 

moterys. Vien 2010 m. nustatyta daugiau nei 2,5 mln. naujų ŽIV infekcijos atvejų, o nuo AIDS mirė 

apie 1,8 mln. žmonių [62].  

Lietuvoje per visą ŽIV infekcijos registravimo laikotarpį (1989–2010 m.) nustatyti 1734 

ŽIV infekcijos atvejai (1439 vyrai ir 295 moterys). Dauguma (72 proc.) užsikrėtė ŽIV vartodami 

švirkščiamuosius narkotikus, 14 proc. – heteroseksualių, 6 proc. – homoseksualių lytinių santykių 

metu, 7,6 proc. atvejų užsikrėtimo būdas nežinomas. Per šį laikotarpį šalyje nustatyti du atvejai, kai 

ŽIV užsikrėtusi motina perdavė ŽIV infekciją savo vaikui [60]. 

Sveikatos priežiūros darbuotojai, atlikdami profesines pareigas, gali turėti kontaktą su 

HBV, HCV ir ŽIV užsikrėtusio asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais ir todėl traumų darbe metu 

rizikuoja užsikrėsti ŽIV. Tikimybė užsikrėsti ŽIV kyla tada, kai adata ar kitu aštriu instrumentu 

pažeidžiamas odos vientisumas, įvyksta sąlytis per gleivines ar pažeistą odą. Tikimybė užsikrėsti per 

kraują plintančiais virusais (ŽIV, virusiniu hepatitu B ar hepatitu C) dėl vieno dūrio injekcine adata 

pateikiama lentelėje (1 lentelė).  
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1 lentelė. Tikimybė užsikrėsti per kraują plintančiais virusais vieno dūrio injekcine adata metu  

(Užkrečiamųjų ligų aktualijos, 2012 m; 4; 23) [60]  

Ligos sukėlėjas ir kontakto pobūdis Tikimybė užsikrėsti (proc.) 

ŽIV, per odą 0,3 

ŽIV, per gleivinę 0,09 

Hepatitas B 30 

Hepatitas C 3 

 

Kaip matyti iš pateikiamos informacijos, didžiausią riziką užsikrėsti vieno dūrio metu yra 

virusiniu hepatitu B. Užsikrėtimo rizika virusiniu hepatitu B yra šimtą kartų didesnė nei ŽIV  

(1 lentelė). 

Per visą ŽIV infekcijos registravimo laikotarpį (1998–2010 m.) Lietuvoje profesinio ŽIV 

perdavimo atvejų neužregistruota. 

Apie 2 mlrd. pasaulio gyventojų yra turėję sąlytį su hepatito B virusu, o 300–400 mln. 

yra lėtiniai HBV nešiotojai. Apie 15–40 proc. užsikrėtusiųjų HBV išsivysto cirozė, kepenų ląstelių 

karcinoma. Nuo HBV infekcijos pasaulyje kasmet miršta nuo 500 000 iki 1,2 mln. žmonių. Ši infekcija 

yra dešimtoji pagal dažnumą mirties priežastis pasaulyje. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje užregistruojama apie 200–300 VHB atvejų, tačiau, 

specialistų duomenimis, faktinis sergamumas yra 6 kartus didesnis. Ūmiu VHB šalyje kasmet suserga 

apie 1200–1800 žmonių. Lietuvoje sergamumas HBV yra 5–8 kartus didesnis nei Vakarų Europos 

šalyse. Nustatyta, kad Lietuvoje yra apie 40 000–70 000 HBV nešiotojų [60, 52].  

Sveikatos apsaugos darbuotojai sudaro 10 proc. Europos Sąjungos darbo jėgos, ir kasmet 

per 1,2 mln. žmonių netyčia susižeidžia aštriais medicinos instrumentais, dėl to sveikatos darbuotojai 

laipsniškai praranda motyvaciją ir dažnai palieka darbą sveikatos apsaugos sektoriuje. Be to, PSO 

tvirtinimu, 2,5 proc. sužeidimų atvejų baigiasi ŽIV, o 40 proc. atvejų – įvairiomis hepatito B ir 

hepatito C formų infekcijomis [17].  

Užsikrėtimo HBV, HCV, ŽIV rizika labai įvairi ir priklauso nuo užkrato kiekio, 

perdavimo būdo, mikroorganizmo jautrumo aplinkos veiksniams ir cheminėms medžiagoms, pačių 

virusų virulentiškumo, jų paplitimo populiacijoje, darbuotojo imuninės sistemos stiprumo, 

susižalojimo gylio, laikotarpio nuo susižalojimo iki žaizdos antiseptikos bei profilaktikos priemonių 

naudojimo po susižeidimo ar ekspozicijos [10].  

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai atlikus apklausą paaiškėjo, 

kad net 90 proc. visų įvykusių nelaimingų įvykių nėra registruojami. Patyrę sužeidimus, tačiau jų 
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neregistravę, darbuotojai nėra ištiriami dėl galimų infekcinių susirgimų ir rizikuoja savo sveikata. Be 

to, iškreipus susižeidimų statistiką, per mažai resursų skiriama darbo saugai sveikatos priežiūros 

sektoriuje užtikrinti ir situacijai gerinti [7].  

Analizuojant mokslinę literatūrą, sveikatos priežiūros specialistai dažniausiai susižeidžia 

adata – 62–91 proc., rečiau kitais aštriais instrumentais. Vertinant tikimybę užsikrėsti kraujų 

plintančiomis infekcijomis, svarbus patyrusių sužeidimų dažnis [45].  

Sveikatos priežiūros darbuotojai su didele rizika susiduria imdami pacientų kraują, 

vesdami intraveninį kateterį, atlikdami injekcijas. Net ir nedideliame kraujo mėginyje gali būti pavojų 

gyvybei keliančių virusų [17].  

Apibendrinant galime teigti, kad dauguma visų įvykusių nelaimingų įvykių Lietuvos 

sveikatos priežiūros įstaigose nėra registruojami. Patyrę susižeidimus, tačiau jų neregistravę, 

darbuotojai nėra ištiriami dėl galimų infekcinių susirgimų ir rizikuoja savo sveikata. Be to, iškreipus 

susižeidimų statistiką, per mažai resursų skiriama darbo saugai sveikatos priežiūros sektoriuje 

užtikrinti ir situacijai gerinti.  

 

1.2.2. Rizikos veiksnių paplitimas operacinės slaugytojų darbo aplinkoje 

Nacionalinė sveikatos priežiūros darbuotojų sistemos (National Surveillance System for 

Healthcare Workers - NASH) duomenimis 27 proc. sužalojimų adatomis įvyksta operacinėse [46]. 

Tokią pačią tendenciją pastebi ir Tarptautinis Sveikatos Darbuotojų saugos centras (Exposure 

Prevention Information Network – EPINet). Atliktų EPINet tinklo tyrimų duomenimis daugiausiai 

su(si)žalojimų aštriais instrumentais įvyksta operacinėse (33,5 proc.) [16].  

Operacinės slaugytojai priklauso padidintos rizikos grupei užsikrėsti kraujų plintančiomis 

virusinėmis ligomis – HBV, HCV, ŽIV. Problemos apimtis nėra pilnai ištirta. Nacionalinis darbuotojų 

saugos ir sveikatos institutas (NIOCH) praneša, kad sveikatos priežiūros darbuotojai patiria nuo 600 

000 iki 800 000 poodinių susižeidimų [2].  

Operacinės darbuotojai nuolat susiduria su dideliais kraujo kiekiais, kruvinais kūno 

skysčiais ir kitomis biologinėmis medžiagomis. Operacinės aplinkoje yra daug aštrių instrumentų. Tai 

didina poodinių sužeidimų užterštais aštriais instrumentais riziką ir sukelia padidintą riziką užsikrėsti 

krauju plintančiomis virusinėmis ligomis. Operacinės registruotų slaugytojų asociacijos (AORN) 

duomenimis operacinės darbuotojai dažniausiai patiria poodinius susižeidimus (70 – 96 proc.). 

Dažniausia operacinėje susižeidžiama siuvimo adatomis (51 proc.), tuščiavidurėmis adatomis (13 

proc.), skalpeliais (11,7 proc.) [1]. Nustatyta, kad chirurginių procedūrų metu sužeidimus patiria nuo 7 

proc. iki 15 proc. operacinės darbuotojų. Nustatytos padidintos rizikos procedūros, keliančios pavojų 
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susižeisti – torokalinė chirurgija, politraumos, nudegimai, skubi ortopedija, magistralinių (pagrindinių) 

kraujagyslių chirurgija, abdominalinė chirurgija ir skubi ginekologinė chirurgija [1]. 

Rizika susižeisti padidėja ilgų procedūrų metu ir procedūrų metu, kai tenka susidurti su 

dideliais kraujo kiekiais [8].  

Susižeidimų dažnis svarbus vertinant tikimybę užsikrėsti krauju plintančiomis 

infekcijomis. Augant susižeidimų dažniui, didėja ir tikimybė užsikrėsti pavojingomis infekcinėmis 

ligomis – HBV, HCV, ŽIV [1].  

Infekcijos pavojus priklauso nuo įvairių veiksnių: paciento infekcijos būklės, darbuotojo 

imuninės sistemos stiprumo, susižeidimo gylio, perduoto kraujo kiekio, laikotarpio nuo susižalojimo 

iki žaizdos dezinfekavimo bei poekspozicinės profilaktikos priemonių buvimo ir taikymo [64].  

Operacijų metu personalo odos ar gleivinės kontaktas su paciento krauju pasitaiko iki 50 

proc. atvejų. Įsipjovimai ar įsidūrimai adata sudaro 15 proc. visų susižeidimų atvejų. Didžiausia rizika 

susižeisti kyla chirurgams ir pirmiesiems asistentams – jiems tenka 59 proc. visų operacinėse 

įvykstančių susižeidimų. Antroje vietoje pagal rizika susižeisti operacinėje yra operacinės slaugytojai – 

19 proc. Susižeidimų operacinėje rizika niekada nesieks nulio procentų [8].  

Susižeidimai adatomis yra vyraujantys operacinėje aplinkoje. Bet susižeidimų 

epidemiologija operacinėje aplinkoje skiriasi nuo jų epidemiologijos kitose sveikatos priežiūros 

įstaigose skyriuose. Poodiniai susižeidimai dažniausiai įvyksta perduodant aštrius instrumentus, žaizdų 

siuvimo adatas ir kitus aštrius įrankius, siuvant žaizdas, kai panaudotas siūlas arba skalpelis 

paliekamas operacijos vietoje (operacinio lauko vietoje), kai nuimama arba uždedama skalpelio geležtė 

ant peilio rankenos. Dažnai atsitinka, kad operacinėje aplinkoje pažeidžiamas sterilių pirštinių barjeras. 

Tyrimais nustatyta, kad pirštinių perforacija atsiranda po 40 minučių darbo atliekant chirurgines 

procedūras [1]. 

Slaugytojų nuovargis kylantis dėl viršvalandžių, didelis darbo tempas operacinėje taip pat 

prisideda prie padidėjusios rizikos patirti poodinius sužeidimus [1, 25]. Atliktas mokslininkų P. Sean ir 

kt. tyrimas parodo ryšį tarp prasto darbo klimato, netinkamo darbo organizavimo, mažo darbuotojų 

skaičiaus ir patirtų susižeidimų adatomis [53].  

Apibendrinant galima teigti, kad operacinės darbuotojai nuolat susiduria su dideliais 

kraujo kiekiais, kruvinais kūno skysčiais ir kitomis biologinėmis medžiagomis. Operacinės aplinkoje 

yra daug aštrių instrumentų ir tai didina poodinių susižeidimų užterštais aštriais instrumentais riziką ir 

sukelia padidintą riziką užsikrėsti krauju plintančiomis virusinėmis ligomis. Slaugytojų nuovargis, 

kylantis dėl viršvalandžių, didelis darbo tempas operacinėje taip pat prisideda prie padidėjusios rizikos 

patirti poodinius susižeidimus. 
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1.2.3. Operacinės slaugytojų darbo saugios kultūros valdymas 

Kraujo kelių perduodamų virusinių ligų (tarp jų hepatitų B ir C virusai) ir žmogaus 

imunodeficito viruso epideminis protrūkis išryškina sveikatos priežiūros darbuotojų saugaus darbo 

svarbą.  

Pašalinti susižeidimus adatomis ir kitais aštriais instrumentais sveikatos priežiūros 

įstaigose yra sunku. Tačiau yra priemonių, kurios gali reikšmingai sumažinti šį pavojų. Nepriklausomi 

tyrimai parodė, kad daugelio susižeidimų adatomis galima išvengti kartu taikant keletą metodų, t. y., 

mokant darbuotojus saugiai dirbti ir naudoti nuo įsidūrimų apsaugojančius medicinos instrumentus, 

pvz., tokius, kurių adatos yra uždengtos arba gali būti įtrauktos [17, 58, 35, 4]. 

Įgyvendinti darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemones įpareigojami ne tik 

darbdaviai. Darbuotojai šioje srityje taip pat privalo bendradarbiauti (t. y. dalyvauti rengiamuose 

mokymuose, bendradarbiauti su atstovais, atsakingais už saugą). Direktyvos 89/391/EEB 13 straipsnio 

1 dalyje teigiama: 

„1. Kiekvieno darbuotojo pareiga – kuo geriau rūpintis savo ir kitų asmenų, kuriems turėjo įtakos jo 

veiksmai darbe, sauga bei sveikata, remiantis savo žiniomis, įgytomis profesinio mokymo metu, ir 

darbdavio duotais nurodymais“ [49]. 

Europos Sąjungoje laikomasi bendro prevencinio požiūrio į saugą ir sveikatą darbe – 

Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2010/32/ES. Ši direktyva apima bendrus prevencijos principus: 

vengti rizikos, vertinti riziką, šalinti riziką jos atsiradimo vietoje, darbo vietas pritaikyti darbuotojų 

poreikiams, pavojingus darbo įrankius keisti nepavojingais, rengti visuotinę prevencijos politiką [47].  

Lietuvoje 2013 m. gegužės mėn. įsigaliojo ES aštrių priemonių direktyva 2010/32/EU, 

kuri nurodo kokiu būdu turi būti užtikrinama saugi darbo aplinka sveikatos priežiūros darbuotojams, 

įskaitant susižeidimų adatomis prevenciją [20]. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja darbuotojų apsaugą nuo rizikos, 

kylančios dėl sužeidimų poveikio darbe, tačiau darbo saugumas priklauso ir nuo darbuotojų 

informuotumo ir personalo higienos įgūdžių. Darbo sauga – pagrindinis kokybiškas profesinės veiklos 

aspektas [15]. 

Infekcijos pavojus priklauso nuo įvairių veiksnių: paciento infekcijos būklės, paciento 

virusų kiekio, darbuotojo imuninės sistemos stiprumo, susižalojimo gylio, perduoto kraujo kiekio, 

laikotarpio nuo susižalojimo iki žaizdos dezinfekavimo bei poekspozicinės profilaktikos priemonių 

buvimo ir taikymo [17]. Rizika užsikrėsti hepatito B virusu gali būti sumažinta skiepijantis, o skubiai 

pritaikius poekspozicines profilaktikos priemones galima sumažinti ŽIV perdavimo riziką. Tačiau 

hepatitui C šios priemonės yra neveiksmingos [7]. 
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Moksliniais tyrimais nustatyta, kad susižeidimų adatomis kiekį galima žymiai sumažinti 

naudojant saugius instrumentus, vykdant reguliarius mokymus ir taikant organizacines priemones. 

Todėl be saugių instrumentų naudojimo ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas organizacinėms 

priemonėms, pvz., darbo tvarkos nustatymui, darbuotojų mokymams ir instruktažams bei rizikingos 

veiklos pavojų suvokimui [51].  

Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) 

apskaičiavo, kad kasmet įvyksta maždaug 385 000 sužeidimų užterštomis adatomis ir kitais aštriais 

prietaisais sveikatos priežiūros darbuotojų tarpe. Tai yra daugiau nei 1000 sužalojimų per dieną. 

Sužeidimai aštriais prietaisais svarbi problema, nes ji kelia užsikrėtimo riziką krauju plintančiais 

virusais [64].  

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atliktos apklausos 

duomenimis 85 proc. respondentų, patyrusių susižeidimus, apie tai neinformavo atsakingų asmenų ir 

neregistravo nelaimingo atsitikimo. Tik 10 proc. visų susižeidimų buvo registruojama. Tyrimo 

duomenimis buvo užregistruota 1139 susižeidimų, tik 117 atvejų buvo registruojami, 400 (61 proc.) 

respondentų mano, kad sauga darbe turėtų rūpintis darbdavio ir darbuotojo atstovai [30]. 

Atlikto Lenkijos mokslininkų tyrimo duomenimis sveikatos priežiūros darbuotojai 

nevykdo susižeidimų registracijos dėl šių pagrindinių priežasčių: trūksta laiko, nėra pilno suvokimo 

apie riziką susirgti, vyrauja nuomonė, kad darbuotojas, pranešęs apie susižalojimo atvejį, nemoka 

dirbti (dirba blogai, nepilnai vykdo savo darbo funkcijas), o darbuotojas pakartotinai pranešęs apie 

įvykusį susižalojimą gali būti atleistas iš darbo [25].  

AORN siūlo priimti ir įtraukti į kasdieninę operacinės slaugytojų darbo veiklą saugius 

darbo įpročius. AORN išleido į gyvenimą rekomendacinio pobūdžio dokumentą. Jo tikslas – padėti 

operacinės slaugytojams sumažinti poodinių sužeidimų riziką, taikant naujas darbo saugos strategijas, 

laikytis darbo saugos protokolų, dirbant su aštriais instrumentais [1]. 

Kai kuriose Amerikos ir Europos šalyse aukštos profesinės rizikos darbuotojai skiepijami 

nuo hepatito B darbdavio lėšomis. Graikijoje atliktas tyrimas (2002 m.) siekė nustatyti slaugytojų 

supratimą apie skiepus nuo hepatito B. 56,2 proc. slaugytojų buvo paskiepyti, 43,8 proc. - neskiepyti. 

Galimybę tapti HBV nešiotoju pripažino 46,3 proc. slaugytojų, 28,8 proc. tokios galimybės 

nepripažino, o 25,3 proc. nežinojo. Pažymėtina, kad 41,5 proc. slaugytojų turi pakankamai žinių apie 

HBV, tačiau net 58,5 proc. slaugytojų trūksta tokių žinių [38].  

Darbdavys privalo užtikrinti prevencijos vykdymą. Darbuotojų mokymai ir 

konsultavimas vykdomi darbo vietose, diegiant naujas darbo priemones ir metodus. Slaugytojų 

informavimas – tai informacijos apie prevencijos priemonių skleidimas ir paaiškinimas. Sveikatos 
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priežiūros specialistų mokymas yra pagrindinė susižeidimų prevencinė priemonė. Laikantis 

prevencijos priemonių galima išvengti susižeidimų ir minimaliai sumažinti infekcijos riziką [48]. 

Slaugytojai atlieka svarbų vaidmenį sveikatos priežiūros srityje. Jų sveikata yra žmogiškasis 

potencialas, nukreiptas į savęs priežiūrą bei bendradarbiavimą su kitais, siekiant išlaikyti optimalią 

aplinką [27, 28]. 

Remiantis slaugytojų žiniomis, intelektiniu mąstymu bei gebėjimais, galima užtikrinti 

susižeidimų prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose.  

Profesinių susižeidimų adatomis prevencija apima: 

- saugios darbo aplinkos kūrimą; 

- darbuotojų vakcinaciją; 

- apsaugos priemonių naudojimą; 

- darbuotojų mokymus ir informavimą.  

 Operacinės slaugytojų asmeninį žinojimą galima praplėsti vykdant praktinius mokymus 

darbo vietose, ugdant teisingus ir specialiuosius darbo įgūdžius, skleidžiant informaciją apie 

susižeidimų profilaktiką ir susižeidimų protokolų nuoseklumo vykdymą. 

Slaugytojų pažinimas, žinių įsigijimas, mokymai turi įtakos jų darbo kokybei ir sveikatai. 

Slaugytojų įgytos žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kritinis mąstymas yra pagrindas kasdieninėje slaugos 

praktikoje. Slaugytojai kasdien susiduria su naujais pacientais, skirtingomis situacijomis, todėl turi 

sugebėti kūrybiškai ir atsakingai panaudoti žinias, mokėjimus, įgūdžius, prisitaikant prie naujų sąlygų 

ir situacijų, spręsti problemas, įvertinus galimus padarinius. 
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2. TYRIMO METODIKA 

 

2.1. Tyrimo planavimas  

Siekiant įvertinti operacinės slaugytojų profesinio susižeidimo riziką, 2013 metais sausio 

– balandžio mėnesiais atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrimui atlikti gautas LSMU Bioetikos centro 

leidimas Nr. BEC – KS(M) – 180 (2 priedas). Taip pat gauti Vilniaus ir Kauno miestų tretinio lygio 

ligoninių administracijų leidimai atlikti tyrimą išvardintose sveikatos priežiūros įstaigose. Visi tyrimo 

dalyviai pasirašė tyrimo dalyvio informuoto sutikimo formą. 

Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Tyrimui panaudota vokiečių mokslininkės dr. 

Sabine Wicker sudarytos anketos: „Atsitiktinis susižeidimas“ (‚,Ein stich stecktan“) ir „Sumažinti 

pavojų užsikrėsti – vengti adatos dūrio“ (,,Infektionsrisiken senken – Nadelstichverletzungen 

vermeiden“). Anketos sukurtos 2006 metais. Anketos išverstos į lietuvių kalbą.  

Siekiant patikrinti anketos tinkamumą buvo atliktas pilotinis tyrimas. Pilotinio tyrimo 

metu, 2012 m. gruodžio mėnesį, buvo apklausta 10 operacinės slaugytojų. Pagrindinis tikslas buvo 

patikrinti ar teisingai suformuluoti ir suprantami klausimai, atkreipti dėmesį į respondentų pastabas ir 

pakoreguoti anketą. Buvo patikslinti keli anketos klausimai. 

Anketą sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji. Bendroji anketos dalis skirta duomenims 

apie respondentus: jų amžių, išsimokslinimą, profesionalios patirties trukmę ir kt. Specialiojoje dalyje 

pateikti klausimai įvertinti operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais 

dažnumą ir pobūdį, išanalizuoti veiksnius, lemiančius susižeidimus, išanalizuoti operacinės slaugytojų 

saugios darbo aplinkos veiksnius ir įvertinti operacinės slaugytojų požiūrį į susižeidimų pranešimus ir 

jų registraciją (1 pav.).  
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1 pav. Tyrimo instrumento schema 

 

Tyrimo objektas: operacinės slaugytojų profesinio susižeidimo aštriais instrumentais 

rizika. 

Tyrimui atrinktos Vilniaus ir Kauno miestų tretinio lygio ligoninės. Per metus minėtose 

ligoninėse atliekama per šimtą tūkstančių įvairių sudėtingų operacijų. Tiriamųjų grupę sudarė 

operacinės slaugytojai, dirbantys Vilniaus ir Kauno miestų tretinio lygio ligoninėse, operacinių 

skyriuose, dalyvaujantys įvairaus sudėtingumo ir apimties chirurginėse intervencijose bei turintys 

kontaktą su aštriais instrumentais ir pacientų biologiniais skysčiais.  

Respondentų atrankos kriterijai: 

1. Ne trumpesnė nei vienerių metų darbo patirtis operacinėje. 

2. Darbo krūvis - 1,0 etatas ir daugiau. 

 

2.2. Tyrimo organizavimas  

Tyrimas vyko keliais etapais. Apklausa vykdyta 2013 m. sausio – balandžio mėnesiais. 

Tyrėjas lankėsi kiekvienoje iš tyrime dalyvaujančių ligoninių, susitiko su įstaigos vadovais, operacinių 

skyrių slaugos administratoriais ir operacinės slaugytojais, paaiškino tyrimo tikslą ir išdalino anketas 
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Pirminis vertimas 

Atgalinis vertimas ir 

tekstų suderinimas 
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visiems tą dieną dirbusiems operacinės slaugytojams, kurie atitiko atrankos kriterijus. Buvo išdalinta 

200 anketų, grižo 185 anketos, atsako dažnis 92,5 proc., iš jų nepilnai atsakytos 10. Viso tyrime 

dalyvavo 175 operacinės slaugytojai. Tyrimo organizavimas pavaizduotas 2 pav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Mokslo tiriamojo darbo schema 

 

2.3. Statistinės analizės metodai 

Statistiniam duomenų apdorojimui naudoti SPSS 17.0 ir Microsoft Excel programų 

paketai. Statistinis duomenų reikšmingumas tikrintas pagal chi kvadrato (χ2) kriterijų ir statistinį 

reikšmingumą (p). Duomenų skirtumas reikšmingas, kai p<0,05. Tyrime naudotas faktorinės analizės 

metodas. Statistiškai duomenų tinkamumas faktorinei analizei tikrintas taikant Bartleto sferiškumo 

kriterijų p – reikšmę. Mūsų tyrime Bartleto sferiškumo kriterijaus p<0,001, tarp kintamųjų yra 

koreliacinis ryšis, todėl galima taikyti faktorinę analizę. Taip pat duomenų tinkamumas faktorinei 

analizei tikrintas vertinant Kaizerio – Mejerio – Olkino matą (KMO), KMO = 0,643. KMO vertinamas 

1etapas 

Mokslinės literatūros paieška ir analizė 
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Darbo tikslo, uždavinių formulavimas, tyrimo metodikos 
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aprašymas 

5 etapas 

Išvadų ir rekomendacijų formulavimas 

Tyrimo duomenų rinkimas 

Duomenų bazės kūrimas 
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kaip vidutiniškas, bet tinkamas, todėl nagrinėjamiems kintamiesiems galima taikyti faktorinę analizę 

[12]. Kintamųjų suskirstymui į grupes taikyta komponenčių faktorinė analizė su Varimax sukimu. 

Buvo tikrinamas faktorių vidinis suderinamumas. 
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3. TYRIMO REZULTATAI  

 

3.1. Tyrimo dalyvių aprašymas 

Tyrimo metu apklausta 175 tiriamųjų, tai sudarė 87,5 proc. visų išdalintų anketų. 

Didžiąją dalį apklaustųjų sudarė moterys (97,1 proc., n=170). Respondentai buvo suskirstyti į 4 

amžiaus grupes. Apklaustųjų amžiaus ribos yra nuo 20 iki 65 metų. Didžiausią dalį sudarė dvi 

apklaustųjų grupės: 30 – 39 metai (37,7 proc., n=66) bei 40 – 49 metai (35,4 proc., n=62). Anketinėje 

apklausoje dalyvavo įvairų išsimokslinimą turintys respondentai. Daugiau nei trečdalis slaugytojų 

(38,3 proc., n=67) turi aukštąjį universitetinį išsimokslinimą. Daugiau nei pusė slaugytojų turėjo 

didesnį nei 15 metų darbo operacinėje stažą (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Respondentų demografiniai - socialiniai duomenys 

  

Demografiniai  

duomenys 

 

Procentai 

(n) 

 

 

AMŽIUS 

20-29 metų 11,5 (20) 

30-39 metų 37,7 (66) 

40-49 metų 35,4 (62) 

50-65 metų 15,4 (27) 

 

LYTIS 

moteris 97,1 (170) 

vyras 2,9 (5) 

 

IŠSIMOKSLINIMAS 

Aukštesnysis 36,6 (64) 

Aukštasis neuniversitetinis 25,1 (44) 

Aukštasis universitetinis 38,3 (67) 

 

DARBO STAŽAS 

1-5 metai 12,6 (22) 

6-10 metų 16,6 (29) 

11-15 metų 17,1 (30) 

Virš 15 metų 53,7 (94) 

VISO 100 (175) 

 

3.2. Susižeidimų analizė (pobūdis ir dažnumas) 

Analizuojant tyrimo duomenis, nustatyta, kad visi slaugytojai buvo susižeidę bent vieną 

kartą. Vieną kartą patyrusių susižeidimą buvo tik 2,9 proc. (n=5) respondentų. Didžiausia apklaustųjų 
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dalis (38,3 proc., n=67) nurodė, kad yra susižeidę nuo 2 iki 5 kartų savo profesinės veiklos metu, 

daugiau nei 10 kartų – 35,4 proc. (n=62) (3 pav.).   

 

 

3 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų dažnis visos profesinės veiklos metu, n=175 

 

Palyginus susižeidimų dažnį pagal amžių nustatyta, kad 30-39 metų amžiaus slaugytojai 

daugiausiai susižeidė nuo 2 iki 5 ir nuo 5 iki 10 kartų. 40-49 metų amžiaus tiriamieji daugiausiai 

susižeidė virš 10 kartų (3 lentelė). 

  

3 lentelė. Operacinės slaugytojų susižeidimų dažnio ir amžiaus sąsajos 

 

Amžius 

Iš viso 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65 

Kiek kartų 

Jūs įsidūrėte 

adata ar kita 

medicinine 

priemone 

savo 

profesinės 

veiklos 

metu? 

vieną kartą n 3 2 0 0 5 

proc. 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0 

2 - 5 kartų n 13 27 21 6 67 

proc. 19,4 40,3 31,3 9,0 100,0 

5 - 10 kartų n 3 17 16 5 41 

proc. 7,3 41,5 39,0 12,2 100,0 

virš 10 kartų n 1 20 25 16 62 

proc. 1,6 32,3 40,3 25,8 100,0 

Iš viso n 20 66 62 27 175 

proc. 11,4 37,7 35,4 15,4 100,0 

χ2=30,503, lls=9, p<0,001 

 

Palyginus operacinės slaugytojų darbo stažo operacinėje ir susižeidimų dažnio sąsajas, nustatyta, 

kad daugiausia sužeidimų patyrė slaugytojai, turintys virš 15 metų darbo stažą operacinėje (4 lentelė). 
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4 lentelė. Operacinės slaugytojų susižeidimo dažnio ir darbo stažo operacinėje sąsajos 

  

Darbo stažas operacinėje 

Iš viso 

0 - 5 

metai 

6 - 10 

metų 

11 - 15 

metų 

virš 15 

metų 

Kiek kartų Jūs 

įsidūrėte adata ar 

kita medicinine 

priemone savo 

profesinės veiklos 

metu? 

vieną kartą n 2 2 0 1 5 

proc. 40,0 40,0 0,0 20,0 100,0 

2 - 5 kartus n 14 11 12 30 67 

proc. 20,9 16,4 17,9 44,8 100,0 

5 - 10 kartų n 3 11 8 19 41 

proc. 7,3 26,8 19,5 46,3 100,0 

virš 10 kartų n 3 5 10 44 62 

proc. 4,8 8,1 16,1 71,0 100,0 

Iš viso n 22 29 30 94 175 

proc. 12,6 16,6 17,1 53,7 100,0 

χ2=24,460, lls=9, p<0,004 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai operacinės slaugytojai susižeidė adata (40,6 

proc., n=71), rečiau skalpeliu (4,6 proc., n=8) ir žymiai rečiau kitomis darbo priemonėmis (4 pav.). 

Palyginus šiuos rezultatus pagal darbo stažą ir amžių statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta (p˃0,05).  

 

 

4 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų darbo priemonėmis pasiskirstymas, n=175 

Susižeidimo metu darbo priemonė, kuria susižeidė operacinės slaugytojai, dažniausiai 

buvo užteršta krauju. Tai nurodė 46,3 proc. (n=81) apklaustųjų (5 pav.).  
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5 pav. Darbo priemonės užterštumas susižeidimo metu, n=175 

 

Tyrimu nustatyta, kad dauguma operacinės slaugytojų susižeidė reguliaraus, įprastinio 

darbo metu (82,9 proc., n=145), negu naktinio darbo arba budėjimo metu ( 37,1 proc., n=65) ar dirbant 

viršvalandžius (20,6 proc., n=36) (6 pav.).  

 

 

6 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų pasiskirstymas pagal darbo laiką 

 

Operacinės slaugytojų susižeidimų pobūdis dėl atliekamo darbo specifikos labai įvairus. 

Dažna susižeidimų priežastimi darbo priemonių naudojimą nurodė 26,9 proc. (n=47) respondentų, 

asistavimą operacijos metu 24,6 proc. (n=43) apklaustųjų, instrumentų tvarkymą – 11,4 proc. (n=20) 

(7 pav.).  
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7 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų pobūdis, n=175   

 

Analizuojant ryšį tarp operacinės slaugytojų amžiaus ir susižeidimų dažnio darbo metu 

naudojant darbo priemonę buvo gautas statistiškai reikšmingas ryšys (p<0,05) (5 lentelė). 30-39 metų 

ir 40-49 metų amžiaus operacinės slaugytojos dažniausiai susižeidė darbo metu, naudodamos darbo 

priemones. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp darbo stažo ir susižeidimų dažnio darbo metu naudojant 

darbo priemonę nustatyta nebuvo (p˃0,05).  

 

5 lentelė. Operacinės slaugytojų amžiaus ir susižeidimų dažnio darbo metu naudojant darbo 

priemones sąsajos 

  

Amžius 

Iš viso 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65 

Susižeidė darbo metu, 

naudojant darbo 

priemones 

Niekada n 3 3 9 10 25 

proc. 12,0 12,0 36,0 40,0 100,0 

Retai n 13 40 41 9 103 

proc. 12,6 38,8 39,8 8,7 100,0 

Dažnai n 4 23 12 8 47 

proc. 8,5 48,9 25,5 17,0 100,0 

Iš viso n 20 66 62 27 175 

proc. 11,4 37,7 35,4 15,4 100,0 

χ2=21,180, lls=6, p=0,002 
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Reikšmingų skirtumų tarp operacinės slaugytojų amžiaus, darbo stažo ir susižeidimo 

dažnio tvarkant instrumentus (valant, dezinfekuojant) bei susižeidimo dažnio asistavimo operacijos 

metu nustatyta nebuvo (p˃0,05). 

Tyrimo metu buvo svarbu išsiaiškinti kokio sunkumo susižeidimus patiria operacinės 

slaugytojai. Nustatyta, kad operacinės slaugytojai dažniausiai patyrė paviršinius susižeidimus (48,6 

proc., n=85) (7 pav.). Tyrimo metu taip pat siekėme nustatyti kiek kartų vidutiniškai per paskutinius 12 

mėnesių susižeidė operacinės slaugytojai. Nustatyta, kad per paskutinius 12 mėnesių operacinės 

slaugytojai paviršinius susižeidimus vidutiniškai patyrė 3,22 karto (8 pav.).  

 

 

8 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų sunkumo ir dažnio vertinimas, n=175 

 

Analizuojant operacinės slaugytojų ryšį tarp amžiaus, darbo stažo operacinėje ir 

susižeidimų sunkumų statistiškai reikšmingų sąsajų nenustatyta (p˃0,05).  

 

3.3. Susižeidimus lemiantys veiksniai 

Tiriant operacinės slaugytojų susižeidimus lemiančias priežastis, buvo siekiama 

išsiaiškinti, kaip pasiskirstys respondentų nuomonė šiuo klausimu. Priežastys buvo suskirstytos į tris 

grupes: „susijusios su darbuotoju“, ,,susijusios su darbo vieta“ ir „kitos“.  
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Analizuojant operacinės slaugytojų susižeidimų priežastis „susijusias su darbuotoju“, 

nustatyta, kad dažniausiai (69,2 proc., n=121) operacinės slaugytojai susižeidžia dėl skubėjimo (9 

pav.). Neatidumą, nesusikaupimą, išsiblaškymą pažymėjo 10,3 proc. (n=18) apklaustųjų, profesinių 

įgūdžių trūkumą kaip susižeidimų priežastį operacinės slaugytojai išskyrė mažai (1,7 proc., n=3,) (9 

pav.). 

 

 

9  pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų priežastys, „susijusios su darbuotoju“ 

 

Statistiškai reikšmingai dažniausiai dėl skubėjimo susižeidė 30-39 metų operacinės slaugytojai 

(p<0,05) (6 lentelė). 

 

6 lentelė. Operacinės slaugytojų amžiaus ir skubėjimo sąsajos 

  

Amžius 

Iš viso 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65 

Skubėjimas Niekada n 1 2 2 4 9 

proc. 11,1 22,2 22,2 44,4 100,0 

Retai n 4 10 21 10 45 

proc. 8,9 22,2 46,7 22,2 100,0 

Dažnai n 15 54 39 13 121 

proc. 12,4 44,6 32,2 10,7 100,0 

Iš viso n 20 66 62 27 175 

proc. 11,4 37,7 35,4 15,4 100,0 

χ2=15,699, lls=6, p=0,015 
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Operacinės slaugytojų darbo stažas operacinėje susižeidimui dėl skubėjimo statistiškai 

nereikšmingas (p˃0,05).  

Tyrimo metu siekėme išsiaiškinti ar darbo vieta įtakojo operacinės slaugytojų susižeidimų 

dažnį. Vertinant susižeidimų priežastis, susijusias su darbo vieta, operacinės slaugytojai dažniausiai 

nurodo nepatogias fizines darbo sąlygas (operacinės perpildymas, chaosas, šildymo problemos, fizinė 

apkrova (t.y. operacijų trukmė, nepatogus stovėjimas operacijos metu) (19,4 proc., n=34), netinkamai 

išdėstytas adatas ir kitas priemones (11,5 proc., n=20) bei apsauginių priemonių trūkumą (7,4 proc., 

n=13) (10 pav.). 

 

 

10 pav. Operacinės slaugytojų susižeidimų priežastys ,,susijusios su darbo vieta“ 

 

Analizuojant sąsajas tarp operacinės slaugytojų amžiaus, darbo stažo operacinėje ir 

susižeidimų priežasčių, susijusių su darbo vieta, statistiškai reikšmingos sąsajos buvo aptiktos tik su 

viena iš priežasčių – netinkamai ,,išdėstytos adatos ir kitos priemonės“. Kitų priežasčių sąsajos su 

operacinės slaugytojų amžiumi ir darbo stažų statistiškai nereikšmingos (p˃0,05). 

30-39 metų amžiaus operacinės slaugytojai statistiškai dažniau susižeidžia dėl netinkamai 

išdėstytų infekuotų adatų ir kitų aštrių priemonių (p<0,05) (7 lentelė).   
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7 lentelė. Operacinės slaugytojų amžiaus ir susižeidimų priežasčių, susijusių su darbo vieta, 

sąsajos 

 

Amžius 

Iš viso 20 - 29 30 – 39 40 - 49 50 - 65 

Netinkamai 

išdėstytos 

infekuotos 

adatos ir kitos 

aštrios 

priemonės 

Niekada n 17 30 31 19 97 

proc. 17,5 30,9 32,0 19,6 100,0 

Retai n 3 22 26 7 58 

proc. 5,2 37,9 44,8 12,1 100,0 

Dažnai n 0 14 5 1 20 

proc. 0,0 70,0 25,0 5,0 100,0 

Iš viso n 20 66 62 27 175 

proc. 11,4 37,7 35,4 15,4 100,0 

χ2=19,452, lls=6, p=0,003 

 

Operacinės slaugytojai, dirbantys 11-15 metų operacinėje, statistiškai dažniau susižeidžia 

dėl netinkamai išdėstytų infekuotų adatų ir kitų aštrių priemonių (p<0,05) (8 lentelė).  

 

8 lentelė. Operacinės slaugytojų darbo stažo operacinėje ir susižeidimų priežasčių, susijusių su 

darbo vieta, sąsajos 

χ2=27,049, lls=6, p<0,001 

 

Analizuojant operacinės slaugytojų „kitas“ susižeidimų priežastis, nustatyta, kad jos 

mažai įtakojo operacinės slaugytojų susižeidimus (11 pav.). 

 

  

Darbo stažas operacinėje 

Iš viso 

0 - 5 

metai 

6 - 10 

metų 

11 - 15 

metų 

virš 15 

metų 

Netinkamai 

išdėstytos 

infekuotos 

adatos ir kitos 

aštrios 

priemonės 

Niekada n 17 16 10 54 97 

proc. 17,5 16,5 10,3 55,7 100,0 

Retai n 5 10 9 34 58 

proc. 8,6 17,2 15,5 58,6 100,0 

Dažnai n 0 3 11 6 20 

proc. 0,0 15,0 55,0 30,0 100,0 

Iš viso n 22 29 30 94 175 

proc. 12,6 16,6 17,1 53,7 100,0 
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11 pav. Operacinės slaugytojų ,,kitos“ susižeidimų priežastys 

 

3.4. Susižeidimų prevencija operacinės slaugytojų požiūriu 

Pašalinti susižeidimus adatomis ir kitomis aštriomis priemonėmis sveikatos priežiūros 

sektoriuje praktiškai neįmanoma. Tačiau esama priemonių, kurios gali reikšmingai sumažinti šią 

riziką: vakcinacija nuo hepatito B, apsauginių priemonių naudojimas, saugesnės medicinos įrangos 

įsigijimas ir t.t. 

Tyrimo metu nustatyta, kad dauguma operacinės slaugytojų (96 proc., n=168) paskutinio 

susižeidimo metu mūvėjo apsaugines pirštines (12 pav.).  

 

12 pav. Operacinės slaugytojų pirštinių naudojimas paskutinio susižeidimo metu, n=175 

Operacinės slaugytojai, kurie nenaudojo apsauginių pirštinių (4 proc., n=7), nurodė kaip 

pasikeitė jų elgesys po paskutinio susižeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad du operacinės slaugytojai 
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elgesio nepakeitė, du operacinės slaugytojai pradėjo šalinti adatas ir kitas aštrias priemones į aštrių 

atliekų konteinerius, du – ėmė pastoviai dėvėti apsaugines pirštines, kontaktuojant su potencialiai 

infekuota medžiaga bei vienas operacinės slaugytojas teigė pradėjęs atsargiau nuiminėti nuo adatos 

kamštelį. 

Operacinės slaugytojų buvo klausiama ar susižeidimą sukėlusi darbo priemonė atitiko 

saugaus naudojimo reikalavimus. 71,4 proc. (n=125) slaugytojų teigė, kad susižeidimą sukėlusi darbo 

priemonė neatitiko saugaus naudojimo reikalavimų (13 pav.).  

 

 

13 pav. Susižeidimą sukėlusios darbo priemonės atitikimas saugaus  

naudojimo reikalavimams, n=175 

 

Analizuojant darbo saugumą, operacinės slaugytojų buvo klausiama, ar jie dirbdami 

operacinėje laikosi saugaus darbo taisyklių. Dauguma slaugytojų (89,1 proc., n=156), teigė, kad visada 

laikėsi saugaus darbo taisyklių (14 pav.). 

 

 

14 pav. Operacinės slaugytojų darbo saugos taisyklių laikymasis, n=175 
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Tyrimo metu siekėme įvertinti, kiek slaugytojų, dirbančių operacinėje, pasiskiepijo nuo 

hepatito B. Daugiau nei pusė operacinės slaugytojų (59,4 proc., n=104) yra pasiskiepiję (15 pav.).  

 

 

15 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal skiepijamasi nuo hepatito B, n=175 

Tarp amžiaus, darbo stažo operacinės slaugytojų ir pasiskiepijimo nuo hepatito B 

statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta (p˃0,05). 

Iš viso, kad skiepijosi, nurodė 104 respondentai. Iš jų trimis dozėmis pasiskiepijo 80,8 

proc. (n=84) slaugytojų (16 pav.).  

 

16 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal skiepijamosi nuo hepatito B dozes, n=104 
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Tyrimo metu siekėme išsiaiškinti operacinės slaugytojų nesiskiepijimo priežastis. 18,3 

proc. (n=13) nesiskiepijusių operacinės slaugytojų nenurodė priežasties, o pusė jų (49,3 proc., n=35) 

kaip nesiskiepijimo priežastį pasirinko atsakymo variantą: „kita priežastis“, tačiau jos nenurodė 

detaliau ir 14,1 proc.(n=23) yra persirgę HBV (17 pav.).  

 

 

17 pav. Operacinės slaugytojų nesiskiepijimo priežastys 

 

3.5. Operacinės slaugytojų elgesio po susižeidimų vertinimas 

Šiame skyriuje pateikiami tyrimo rezultatai, gauti analizuojant operacinės slaugytojų 

elgesį, susijusį su privalomais veiksmais, atliekamais po susižeidimo, susižeidimų pranešimų 

registracija ir jos vengimu.  

Apklausos metu buvo siekiama ištirti ar operacinės slaugytojai atlieka nustatytus 

standartinius veiksmus po susižeidimo. Dauguma operacinės slaugytojų (97,7 proc., n=171) po 

susižeidimo visada keičia pirštines, dezinfekuoja rankas ir žaizdą (96,6 proc., n=169). Daugiau nei 

pusė (61,2 proc., n=107) jų sutvarsto žaizdą. Visada apie įvykį praneša atsakingam asmeniui 41,2 proc. 

(n=72) slaugytojų, registruoja sužeidimus 37,7 proc. (n=66). Tačiau trečdalis operacinės slaugytojų 

(35,4 proc., n=62) niekada nepraneša apie įvykį. Susižeidimų niekada neregistruoja 40 proc. (n=70) 

respondentų (18 pav.).  
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18 pav. Operacinės slaugytojų atliekami veiksmai po susižeidimo 

 

Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp slaugytojų amžiaus, darbo stažo ir elgesio po 

susižeidimo nerasta (p˃0,05). 

Pagal darbo saugos taisykles patyrus sužeidimą operacinės slaugytojai privalo 

užregistruoti įvykį. Apklausos metu nustatyta, kad daugiau nei pusė operacinės slaugytojų (60 proc., 

n=105) registravo sužeidimus (19 pav.). 

 

  

19 pav. Operacinės slaugytojų sužeidimų registravimas, n=175 

Statistiškai reikšmingo ryšio tarp operacinės slaugytojų amžiaus, darbo stažo operacinėje 

ir susižeidimų registravimo nerasta (p˃0,05). Tačiau palyginus šios rezultatus pagal pasiskiepijamą 
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nuo hepatito B gautas statistiškai reikšmingas skirtumas (p=0,017). Pasiskiepijusieji slaugytojai 

dažniau registruoja susižeidimus (9 lentelė).  

 

9 lentelė. Operacinės slaugytojų, registravusių susižeidimus, ir pasiskiepijimo nuo hepatito B 

sąsajos 

 

Ar esate 

pasiskiepijęs/jusi nuo 

hepatito B? 

Iš viso Taip Ne 

Ar registruojate 

susižeidimus? 

Ne n 34 36 70 

proc. 32,7 50,7 40,0 

Taip n 70 35 105 

proc. 67,3 49,3 60,0 

Iš viso n 104 71 175 

proc. 100,0 100,0 100,0 

χ2=5,704, lls=1, p=0,017 

Remiantis galiojančiais teisės aktais, kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti 

parengta konkreti ir aiški procedūra apie sužeidimų registravimą ir pranešimą. Tyrimo metu dauguma 

operacinės slaugytojų (86,3 proc., n=151) teigė, kad įstaigoje, kurioje jie dirba, yra konkreti sužeidimų 

registravimo procedūra (20 pav.). 

 

   

20 pav. Operacinės slaugytojų nuomonė apie sužeidimų registravimo ir pranešimo procedūros 

aiškumą bei konkretumą gydymo įstaigoje, n=175 

 

Siekiant įvertinti operacinės slaugytojų saugumo užtikrinimą, analizuota ar respondentai 

dalyvavo mokymuose apie sužeidimus adatomis ir kitomis aštriomis infekuotomis priemonėmis. 

Dauguma operacinės slaugytojų (75,4 proc., n=132) yra dalyvavę mokymuose, o ketvirtadalis teigė 

kad mokymuose nedalyvavo (21 pav.). 
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21 pav. Operacinės slaugytojų dalyvavimas mokymuose apie susižeidimus adatomis ir kitomis 

aštriomis priemonėmis, n=175 

Analizuojant operacinės slaugytojų susižeidimų registravimą ir dalyvavimą mokymuose 

apie susižeidimus adatomis ir kitais aštriais instrumentais nustatyta, kad patikimai dažniau 

susižeidimus registravo slaugytojai, kurie dalyvavo mokymuose (84,8 proc.) nei tie, kurie nedalyvavo 

mokymuose (61,4 proc.) (p<0,001) (10 lentelė). 

 

10 lentelė. Operacinės slaugytojų, turėjusių mokymus, susijusius su sužeidimais adatomis ir 

kitais aštriais instrumentais, ir susižeidimų registracijos sąsajos 

 

 

Iš viso 

Neregistruoja 

sužeidimų 

Registruoja 

sužeidimus 

Turėjo apmokymus, 

susijusius su 

sužeidimais adatomis ir 

kitais aštriais 

instrumentais 

Ne n 27 16 43 

proc. 38,6 15,2 24,6 

Taip n 43 89 132 

proc. 61,4 84,8 75,4 

Iš viso n 70 105 175 

proc. 100,0 100,0 100,0 

χ2=12,338, lls=1, p<0,001 

 

Po susižeidimo operacinės slaugytojai turi pranešti atsakingam asmeniui apie įvykį ir 

užregistruoti jį. Bet susižeidimų registracija sveikatos priežiūros įstaigose vykdoma labai vangiai. 

Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti priežastis dėl kurių nevykdoma sužeidimų registracija 

gydymo įstaigose. Dažniausios susižeidimų neregistravimo priežastys: „susižeidimas yra lengvas ir 



40 

 

nevertas dėmesio“ (64,3 proc., n=45), „manau, kad pranešimas nieko nepadės“ (51,4 proc., n=36), „per 

didelis užimtumas“ (50 proc., n=35) (11 lentelė). 

 

11 lentelė. Operacinės slaugytojų nuomonės pasiskirstymas apie sužeidimų registravimą 

 

Teiginiai 
Taip Ne 

n (proc.) n (proc.) 

Netinkamas registracijos protokolas (per sudėtingas) 12 (17,1) 58 (82,9) 

Nežinau apie registracijos protokolą 8 (11,4) 62 (88,6) 

Manau, kad pranešimas nieko nepadės 36 (51,4) 34 (48,6) 

Per didelis stresas užfiksuoti pranešimą 9 (12,9) 61 (87,1) 

Per didelis užimtumas 35 (50) 35 (50) 

Įsitikinęs/nusi, kad pacientas neinfekuotas hepatito B ir C 

virusais 
21 (30) 49 (70) 

Įsitikinęs/nusi, kad neužsikrėsiu 18 (25,7) 52 (74,3) 

Praeityje buvo daug sužalojimų ir tai buvo fiksuota (todėl 

nematau tikslo to daryti) 
4 (5,7) 66 (94,3) 

Kolegų patarimas, kad viskas bus gerai ir nereikia jaudintis 8 (11,4) 62 (88,6) 

Bus pažeistas asmeninis konfidencialumas 8 (11,4) 62 (88,6) 

Aš esu infekuotas/a hepatito B virusu 4 (5,7) 66 (94,3) 

Bijau teigiamo rezultato, kuris gali paveikti mano karjerą 7 (10) 63 (90) 

Susižeidimas yra lengvas ir nevertas dėmesio 45 (64,3) 25 (35,7) 

Niekas netrukdo
*
 1 (1,4) 69 (8,6) 

     * - nepasirinkta nei viena priežastis 

 

 

Klausimui „Kokios priežastys Jums trukdo pildyti pranešimus apie susižeidimus?“ atlikta 

tiriamoji teiginių – faktorių analizė, taikant pagrindinių komponenčių metodą ir Varimax ašių 

pasukimą. Analizė padėjo atskleisti operacinės slaugytojų požiūrį į susižeidimų registraciją. Išsiskyrė 

penki faktoriai, kurių Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) rodiklis 0, 643 ir Bartlett'o sferiškumo kriterijus 

р<0,001. Šie rodikliai parodė, kad duomenys analizei tinkami. Buvo tiriamas faktorių vidinis 

suderinamumas. Du pirmieji faktoriai rodo gerą vidinį patikimumą, jų Cronbach'o alfa siekė 0,61 ir 
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0,66, trečiojo – 0,58, o dviejų paskutinių faktorių Cronbach‘o alfa yra labai žemas ir siekė 0,24 ir 0,26 

(12 lentelė). 

Siekiant ištirti operacinės slaugytojų požiūrį į susižeidimų pranešimą ir jų registraciją, 

taikėme faktorinę analizę ir išskyrėme penkis faktorius: ,,darbo aplinkos įtaka“, ,,saugumo jausmas“, 

,,abejingumas“, ,,pasitikėjimo stoka“, ,,protokolo pildymo aktualumo stoka“. 

Pagal teiginių faktorinę apkrovą išsiskyrė 8 teiginiai, kurie paaiškina operacinės 

slaugytojų susižeidimų registravimo vengimą: slaugytojai įsitikinę, kad pacientas neinfekuotas HBV, 

HCV (0,84); susižeidimas yra lengvas ir nevertas dėmesio (0,83); slaugytojai įsitikinę, kad neužsikrės 

(0,82); bus pažeistas asmeninis konfidencialumas (0,81); slaugytojai bijo teigiamo rezultato, kuris gali 

paveikti jų karjerą (0,78); slaugytojai yra infekuoti HBV (0,77); per didelis užimtumas (0,74); 

slaugytojai mano, kad pranešimas nieko nepadės (0,71) (12 lentelė). 
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12 lentelė. Operacinės slaugytojų susižeidimų neregistravimo priežasčių faktorinės analizės 

rezultatai 

Kintamieji/teiginiai 

 

Faktoriai 

F1 F2 F3 F4 F5 

Darbo 

aplinkos 

įtaka 

Saugumo 

jausmas 
Abejingumas 

Pasitikėjimo 

stoka 

Protokolo 

pildymo 

aktualumo 

stoka 

Bus pažeistas asmeninis konfidencialumas 0,81         

Bijau teigiamo rezultato, kuris gali paveikti 

mano karjerą 
0,78         

Kolegų patarimas, kad viskas bus gerai ir 

nereikia jaudintis 
0,50 

 
      

Netinkamas registracijos protokolas (per 

sudėtingas) 
0,43     

 
  

Įsitikinęs/nusi, kad pacientas neinfekuotas 

hepatitu B ir C virusais 
  0,84       

Įsitikinęs/nusi, kad neužsikrėsiu   0,82       

Susižeidimas yra lengvas ir nevertas 

dėmesio 
    0,83 

  

Per didelis užimtumas     0,74 
  

Manau, kad pranešimas nieko nepadės     
 

0,71 
 

Per didelis stresas užfiksuoti pranešimą     
 

0,69 
 

Aš esu infekuotas/a hepatito B virusu     
  

0,77 

Nežinau apie registracijos protokolą     
  

0,66 

Patikimumo koeficientas Cronbach'o alfa 
0,61 

 

0,66 

 

0,58 

 

0,26 

 

0,24 

 

Bendrosios dispersijos proc. (viso 60 

proc.) 

 

14,6 

 

12,8 12,1 11,1 9,4 
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Didžiausia bendrosios dispersijos dalį sudarė ,,darbo aplinkos įtaka“ (14,6), mažiausią - 

,,protokolo pildymo aktualumo stoka“ (9,4). Kiti faktoriai pasiskirstė tolygiai. Analizuojant sąsajas 

tarp faktorių ir sociodemografinių duomenų statistiškai reikšmingo ryšio nerasta (р˃0,05).  

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti ar operacinės slaugytojai dalyvauja mokymuose 

apie susižeidimų adatomis ir kitomis aštriomis priemonėmis prevenciją. Didžiausia dauguma 

respondentų dalyvavo mokymuose (78,3 proc., n=137) (22 pav.).  

 

 

22 pav. Operacinės slaugytojų dalyvavimas mokymuose apie susižeidimų adatomis ir kitomis 

aštriomis infekuotomis priemonėmis prevenciją, n=175 

Taip pat tiriamųjų buvo klausiama ar jie dalyvavo mokymuose apie susižeidimų 

procedūros protokolų vykdymą. Kaip matyti iš 23 paveikslo, 70,9 proc. (n=124) operacinės slaugytojų 

dalyvavo mokymuose. 

 

23 pav. Operacinės slaugytojų dalyvavimas mokymuose apie susižeidimų procedūros protokolų 

vykdymą, n=175 
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Palyginus šiuos rezultatus pagal susižeidimų registravimą ir dalyvavimą mokymuose apie 

susižeidimus adatomis, apie susižeidimų procedūros protokolų vykdymą, apie aiškaus pildymo 

protokolą, gauti statistiškai reikšmingi skirtumai. Slaugytojai, dalyvavę mokymuose, dažniau 

registruoja susižeidimus, susižeidimų registravimo procedūra jiems yra aiški ir konkreti (p≤0,001) (13-

15 lentelės). 

  

13 lentelė. Operacinės slaugytojų sąsajos tarp sužeidimų registravimo ir mokymų apie 

susižeidimus adatomis ir kitomis aštriomis priemonėmis 

 

 

Iš viso 

Neregistruoja 

sužeidimų 

Registruoja 

sužeidimus 

Dalyvavimas 

mokymuose apie 

susižeidimus adatomis ir 

kitomis aštriomis 

priemonėmis 

Ne n 27 16 43 

proc. 38,6 15,2 24,6 

Taip n 43 89 132 

proc. 61,4 84,8 75,4 

Iš viso n 70 105 175 

proc. 100,0 100,0 100,0 

χ2=12,338, lls=1, p<0,001 

 

14 lentelė. Operacinės slaugytojų sąsajos tarp sužeidimų registravimo ir mokymų 

apie susižeidimų procedūros protokolų vykdymą 

 

 

Iš viso 

Neregistruoja 

sužeidimų 

Registruoja 

sužeidimus 

Operacinės slaugytojų  

dalyvavimas mokymuose 

apie susižeidimų procedūros 

protokolų vykdymą 

Ne n 31 20 51 

proc. 44,3 19,0 29,1 

Taip n 39 85 124 

proc. 55,7 81,0 70,9 

Iš viso n 70 105 175 

proc. 100,0 100,0 100,0 

χ2=12,955, lls=1, p<0,001 

 

 

 

 



45 

 

15 lentelė. Operacinės slaugytojų sąsajos tarp sužeidimų registravimo ir susižeidimų 

registravimo ir pranešimo procedūros aiškumą bei konkretumą 

 

 

Iš viso 

Neregistruoja 

sužeidimų 

Registruoja 

sužeidimus 

Operacinės slaugytojų 

nuomonė apie 

susižeidimų registravimo 

ir pranešimo procedūros 

aiškumą bei konkretumą 

Ne n 19 5 24 

proc. 27,1 4,8 13,7 

Taip n 51 100 151 

proc. 72,9 95,2 86,3 

Iš viso n 70 105 175 

proc. 100,0 100,0 100,0 

χ2=17,778, lls=1, p<0,001 

 

 

 

 



46 

 

4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Gauti tyrimo rezultatai atspindi operacinės slaugytojų patiriamą riziką jų profesinės 

veiklos metu. Tyrimo metu buvo vertinamas operacinės slaugytojų patirtų susižeidimų dažnumas ir 

pobūdis, išanalizuoti veiksniai, lemiantys operacinės slaugytojų susižeidimus, įvertinti veiksniai, 

palaikantys saugią darbo aplinką, ištirtas operacinės slaugytojų požiūris į susižeidimų pranešimą ir 

registraciją.  

Tyrimu nustatyta, kad daugiau nei trečdalis operacinės slaugytojų (38,3 proc., n=67) yra 

susižeidę nuo 2 iki 5 kartų savo profesinės veiklos metu ir turintys virš 15 metų darbo stažą slaugytojai 

daugiau nei 10 kartų patyrė susižeidimus (n=44, 71 proc.). Kontaktų su krauju dažnis gali lemti 

profesinį užsikrėtimą, o jie sunkiai suskaičiuojami, kadangi pranešimai apie susižeidimus netikslūs ir 

nepilni [50]. Sužeidimų dažnis yra svarbus vertinant tikimybę užsikrėsti krauju plintančiomis 

infekcijomis. Tyrimo metu analizuojant ryšį tarp darbo stažo ir sužeidimų dažnio, buvo gautas 

statistiškai reikšmingas ryšys (χ2=11,829, df=3, p=0,008). Galima daryti prielaidą, kad didžioji dalis 

operacinės slaugytojų turi didelę tikimybę užsikrėsti plintančiomis per kraują infekcijomis. Augant 

sužeidimų dažniui, didėja ir tikimybė užsikrėsti. 

Susižeidimai adatomis sudaro didžiąją dalį susižeidimų ir kelia didžiausią riziką susidurti 

su kraujo būdu perduodamais patogenais. EPINet tinklas praneša, kad susižeidimai injekcinėmis 

adatomis sudaro 30,5 proc., siuvimo adatomis 18,7 proc., rečiau susižeidžiama skalpelių – 8,6 proc. 

[16]. AORN atliktais tyrimais nustatyta, kad adatos, naudojamos žaizdoms susiūti, yra dažniausias 

įrankis (instrumentas), kuriuo susižeidžiama operacinėje. Adatomis susižeidžia apie 77 proc. 

operacinės slaugytojų, skalpeliai yra antroje vietoje [1]. Tai galima paaiškinti operacinės slaugytojų 

darbo specifika: adata ir skalpelis yra dažniausiai naudojami įrankiai kasdieninėje praktikoje. Tyrimu 

nustatyta, kad operacinės slaugytojai savo profesinės veiklos metu dažniausiai susižeidė adata (40,6 

proc., n=71), rečiau skalpeliu. Tyrimu nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp darbo stažo ir 

susižeidimų adata ar kita medicinine priemone dažnio (χ2=24,460, df=9, р=0,004). Palyginus 

operacinės slaugytojų susižeidimų adata dažnį su darbo stažu, nustatyta, kad turintys virš 15 metų 

darbo stažą slaugytojai susižeidė dažniausiai.  

Norint sumažinti susižalojimų adatomis dažnį siūloma naudoti bukas siuvimo adatas. 

Mokslinės literatūros duomenimis buvo atlikti tyrimai ir pateikti akivaizdūs įrodymai apie siuvimo 

bukomis adatomis naudą. Bukų adatų naudojimas susižalojimus adatomis sumažina septynius kartus 

[8]. 

Tyrimu nustatyta, kad dauguma operacinės slaugytojų susižeidė reguliaraus, įprastinio darbo metu 

(82,9 proc., n=145), naudojant darbo priemonę (26,9 proc., n=47), asistuojant operacijos metu (24,6 
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proc., n=43), tvarkant instrumentus (11,4 proc., n=20). Įrankis, kuriuo operacinės slaugytojai 

susižeidė, dažniausiai buvo užterštas krauju (46,3 proc., n=81). EPINet duomenimis sužeidimai įvyksta 

naudojant darbo priemonę (40,7 proc.), sužeidimo metu instrumentas, kuriuo buvo patirtas sužeidimas, 

buvo užterštas (91 proc.) [16]. Mūsų tyrimu nustatyta, kad 30–39 metų ir 40–49 metų amžiaus 

operacinės slaugytojai statistiškai dažniau susižeidė darbo metu, naudodami darbo priemones. Atlikti 

tyrimai patvirtina, kad operacinės slaugytojai susižeidžia įprastinio darbo metu. Remiantis atliktais 

Jungtinėse Karalystėje tyrimais operacinėse susižeidimai įvyksta aktyviausiu darbo metu (daug 

operacijų ir kitų chirurginių intervencijų) nuo 8 val. iki 18 val. [21].  

EPINet tinklo atlikti tyrimai parodė, kad operacinėse dirbantis personalas susiduria su didžiausia 

poodinių sužeidimų rizika [16]. Pagrindine rizika užsikrėsti hepatitais B ir C, ŽIV priklauso nuo 

infekcijos paplitimo populiacijoje, viruso virulentiškumo, nuo kontakto su krauju dažnio. Mokslininkai 

Berguer R. ir Heller P. teigia, kad užsikrėtimo tikimybei daro įtaką dūrio gylis, užkrato kiekis [8]. 

Vieno įsidūrimo adata ŽIV užsikrėtimo galimybė yra 0,3 proc., HCV – 1-10 proc., HBV – 9 – 30 proc. 

EPINet tinklo duomenimis, paviršiniai sužeidimai sudaro didžiausią dalį (59,2 proc.) tarp medicinos 

darbuotojų. Poodinių susižalojimų norma ligoninėse sudaro 19 susižeidimų 100 lovų [16]. Mūsų 

tyrimu nustatyta, kad operacinės slaugytojai per paskutinius 12 mėnesių dažniausiai patyrė paviršinius 

susižeidimus (48,6 proc., n=85), sužeidimų dažnis siekė 3,22 karto per paskutinius 12 mėnesių. Tai 

kelia didelį susirūpinimą ir nerimą, nes jis yra didesnis nei kitose ataskaitose. Europos ligoninių ir 

sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (Eurpean Hospital and Healthcare Employers Association – 

HOSPEEM) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (European Federation of 

Public Service Union – EPSU) atliktų tyrimų duomenimis vienam sveikatos priežiūros specialistui 

tenka vidutiniškai 0,1 – 0,64 sužeidimų per metus [19]. Palyginus galima teigti, kad mūsų tyrime 

dalyvavusieji operacinės slaugytojai turėjo didesnę riziką užsikrėsti kraujų plintančiomis virusinėmis 

ligomis – HBV, HCV, ŽIV. 

Kadangi operacinės slaugytojų aplinkoje vyrauja susižeidimai adatomis (arba aštriais 

instrumentais), ieškota veiksnių, kurie įtakoja susižeidimus. Tyrimu nustatyta, kad operacinės 

slaugytojai dažniausiai susižeidė dėl skubėjimo (69,2 proc., n=121), nepatogių fizinių darbo sąlygų 

(operacinės perpildymas, chaosas, šildymo problemos, fizinė apkrova, t.y. operacijų trukmė, nepatogus 

stovėjimas) (19,4 proc., n=34), netinkamai išdėstytų adatų ir kitų priemonių (11,5 proc., n=20) bei 

apsauginių priemonių trūkumo (7,4 proc., n=13). Statistiškai reikšmingai dažniausiai dėl skubėjimo 

susižeidė 30-39 metų operacinės slaugytojai. Netinkamai išdėstytas infekuotas adatas ir kitas aštrias 

priemones kaip susižeidimo priežastį dažniausiai nurodė slaugytojai, operacinėje dirbantys nuo 11 iki 

15 metų. Atliktais moksliniais tyrimais įrodyta, kad skubėjimas yra dažniausia priežastis, dėl kurio 

slaugos personalas patyrė susižeidimus [6,52]. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (Centers for 
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Disease Control and Prevention – CDC) duomenimis priežastys, dėl kurių įvyksta sužeidimai: 

skubėjimas, stresas ir aplinkos poveikis [11]. Mūsų tyrimas pateikia atitinkamus duomenis. Kai kurie 

autoriai išskiria, kad susižalojimai įvyksta netikėtai pajudėjus pacientui [56].  

HBV, HCV, ŽIV galima užsikrėsti per kontaktą su krauju ar krauju užterštas medicinines 

priemones ir paviršius. Labai svarbu kaip operacinės slaugytojai naudoja asmenines apsaugos 

priemones. Pirštinių mūvėjimas yra viena iš svarbiausių apsaugos priemonių. Tyrimais įrodyta, kad 

apsauginių pirštinių naudojimas sumažina užsikrėtimo galimybę sužeidimo metu net iki 50 proc. [24]. 

Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad dauguma operacinės slaugytojų (96 proc., n=168) paskutinio 

susižeidimo metu mūvėjo apsaugines pirštines. Kitų mokslinių tyrimų duomenimis pirštinių barjeras 

nėra 100 proc. garantas nekontaktuoti su krauju ar kitais biologiniais skysčiais. Dauguma personalo po 

chirurginės procedūros ant savo rankų (pirštų galų) yra radę kraujo, nors procedūros metu nebuvo 

susižalojimo įtarimo. Tyrėjai teigia, kad dviejų pirštinių naudojimas galėtų sumažinti nepageidaujamo 

įvykio tikimybę. Dauguma literatūros šaltinių rekomenduoja operacijos metu mūvėti dvejas pirštines ir 

teigia, jog šiai technikai reikalingas pripratimo laikas [8]. Mūsų empirinė patirtis rodo, kad šis metodas 

mūsų sveikatos priežiūros įstaigose praktiškai neprigyja. Dvigubas pirštines personalas naudoja tik tais 

atvejais, kai tiksliai žino, kad pacientas serga hepatitais B arba C, ar yra ŽIV infekuotas. EPINet 

tinklas praneša, kad personalas, patyręs sužeidimus, dažniausiai mūvėjo vieną porą pirštinių (68,9 

proc.) [16].  

Tyrimo metu nustatyta, kad medicinos priemonė, kuria slaugytojai susižeidė, neatitiko 

saugaus instrumentų reikalavimų (71,4 proc). EPINet tinklo duomenimis darbo priemonės, kuriomis 

susižeidžiama, neatitinka saugos reikalavimams (50 proc.) [16]. CDC apskaičiavo, kad nuo 62 proc. iki 

88 proc. susižeidimų adatomis galima sumažinti naudojant saugesnes medicinos priemones [3]. Mūsų 

tyrimas nenurodo ar saugių medicinos priemonių įvedimas sumažins sužeidimų kiekį. Nors literatūros 

duomenimis saugios priemonės yra ekonomiškai veiksmingos ir jų įvedimas kai kuriose JAV 

ligoninėse yra privalomas [22]. Vokiečių mokslininkai teigia, kad geriausias būdas apsisaugoti nuo 

susižalojimų adatomis ir kitais aštrias instrumentais yra saugūs prietaisai. Dažnas argumentas prieš 

saugesnių prietaisų įgijimą yra jų didesnė kaina, palyginus su tradiciniais [66]. Mūsų tyrimu nustatyta, 

kad dauguma operacinės slaugytojų atlikdami savo profesinę pareigą visada laikėsi saugaus darbo 

taisyklių.  

Patikima apsaugos nuo HBV infekcijos priemonė yra vakcinacija (skiepai). Atliktų 

mokslinių tyrimų duomenimis, įskiepijus pilną vakcinos kursą (trys dozes), užtikrinama apsauga 

mažiausiai 15 metų, o kai kuriais atvejais gali tęstis ir visą likusį gyvenimą [62].  
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Daugiau nei pusė (59,4 proc.) tyrime dalyvavusių slaugytojų yra pasiskiepiję nuo 

hepatito B ir dauguma iš jų (80 proc.) pasiskiepijo 3 dozėmis. Iš nesiskiepijusių slaugytojų, o tai 

sudarė 40,6 proc. apklaustųjų, tik nedidelė dalis (14 proc.) yra persirgę HBV. Kiti slaugytojai skiepų 

atsisakė dėl įvairių priežasčių. Galima daryti prielaidą, kad sveikatos priežiūros įstaigose prastai 

vykdomas SAM įsakymas dėl darbuotojų skiepijimo, švietimo ir t.t. Operacinės slaugytojai dėl 

informacijos trūkumo nepilnai suvokia grėsmes savo sveikatai, pacientui ir artimiesiems daromą žalą. 

Susižalojimų adatomis skaičių galima stipriai sumažinti vykdant reguliarius mokymus ir 

taikant organizacines priemones. Todėl be darbuotojų skiepijimo, instrumentų su apsauga nuo 

susižalojimo naudojimo ypatingas dėmesys skirtinas organizacinėms priemonėms, pvz., darbo tvarkos 

nustatymui, darbuotojų mokymams ir instruktažams bei rizikingos veiklos pavojų suvokimui. Nors 

vokiečių mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis, taikant organizacines priemones, susižeidimus 

adatomis ir kitais aštriais instrumentais galima išvengti tik 13 proc. atvejų [66]. 

Pagal darbo saugos taisykles patyrus susižeidimą operacinės slaugytojai privalo 

užregistruoti įvykį. Tyrimu nustatyta, kad daugiau nei pusė operacinės slaugytojų registravo 

susižeidimus. Kita dalis (40 proc., n= 70) susižeidimų neregistravo. Apie susižeidimus slaugytojai 

nepranešė, nes mano, kad susižeidimas yra lengvas ir nevertas dėmesio (64,3 proc., n=45), pranešimas 

nieko nepadės (51,4 proc., n=36), per didelis užimtumas (50 proc., n=35). Tyrimai rodo, jog pasaulyje 

nuo 25 proc. iki 90 proc. susižeidimų nėra registruojami [60, 43, 16]. Nurodomos įvairios priežastys ir 

jos sutampa su mūsų tyrime išvardintomis priežastimis [43]. Tai kelia didelį susirūpinimą. Ištyrę 

operacinės slaugytojų susižeidimų registravimo vengimą, mes išskyrėme penkis faktorius. Nustatytų 

faktorių pavadinimai atspindi teiginių prasmę: ,,darbo aplinkos įtaka“, ,,saugumo jausmas“, 

,,abejingumas“, ,,pasitikėjimo stoka“, ,,protokolo pildymo aktualumo stoka“. Pagal teiginių faktorinę 

apkrovą išsiskyrė 8 teiginiai, kurie paaiškina operacinės slaugytojų susižeidimų registravimo vengimą: 

slaugytojai įsitikinę, kad pacientas neinfekuotas HBV, HCV (0,84); susižeidimas yra lengvas ir 

nevertas dėmesio (0,83); slaugytojai įsitikinę, kad neužsikrės (0,82); bus pažeistas asmeninis 

konfidencialumas (0,81); slaugytojai bijo teigiamo rezultato, kuris gali paveikti jų karjerą (0,78); 

slaugytojai yra infekuoti HBV (0,77); per didelis užimtumas (0,74); slaugytojai mano, kad pranešimas 

nieko nepadės (0,71). Mūsų tyrimo duomenys sutampa su atliktais moksliniais tyrimais [52, 55, 15].  

Tyrimo metu ieškota sąsajų tarp susižeidimų registracijos ir personalo pasiskiepijimo nuo 

HBV. Statistiškai reikšmingai dažniau registravo susižeidimus slaugytojai, kurie yra pasiskiepiję. 

Logiškai mąstant turėtų būti atvirkščiai, nes pasiskiepijusieji slaugytojai jau turi imunitetą prieš HBV, 

išsivysto saugumo jausmas. Tyrimo duomenimis 93,3 proc. (n=97) pasiskiepijusių slaugytojų žino apie 

įstaigoje esančią susižeidimų registravimo procedūrą. Tuo metu tarp nepasiskiepijusių procentas yra 
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mažesnis, apie įstaigoje esančią susižeidimų registravimo procedūrą žinojo tik 76,1 proc. (n=54). 

Galima daryti prielaidą, kad pasiskiepijusieji slaugytojai yra atsakingesni ir elgiasi teisingai. Remiantis 

tyrimo rezultatų analize, galima daryti prielaidą, kad operacinės slaugytojai turi nepakankamai žinių 

apie poodinių susižeidimų riziką, poveikį jų sveikatai. Sveikatos priežiūros įstaigose vyrauja nesaugi 

darbo aplinka, patyrę sužeidimus, tačiau jų neregistravę operacinės slaugytojai nėra tiriami dėl 

infekcinių susirgimų. Tarp slaugytojų vyrauja nuomonė, kad esant teigiamam kraujo mėginio 

rezultatui bus pažeistas jų konfidencialumas. Kai kuriose šalyse teigiamas kraujo testas gali lemti 

darbo praradimą [26].  

Dauguma operacinės slaugytojų teigė, kad jų gydymo įstaigose yra konkreti sužeidimų 

registravimo procedūra, vykdomi mokymai ir jos aktyviai dalyvauja mokymuose. Bet vis dėl to išlieka 

problema – susižeidimų neregistravimas. ES komisijos ataskaitoje buvo analizuojamos sužeidimų 

neregistravimo priežastys. Jos gali būti struktūrinės (kai traumos nepripažįstamos kaip profesinės, 

kokio sunkumo sužeidimai turi būti registruojami), organizacinės (procedūros registravimo skaidrumas 

ir aiškumas) ir asmeninės priežastys (žinių trūkumas, kaltės baimė dėl įvykio) [50]. Suderinamumas 

tarp informacijos pateikimo ir gautų žinių pritaikymo praktikoje yra kertinis akmuo susižeidimų 

registracijoje ir jų profilaktikoje [69].  

Apibendrinant galima teigti, kad operacinės slaugytojai priklauso padidintos rizikos 

grupei užsikrėsti kraujų plintančiomis virusinėmis infekcijomis. Susižeidimai adatomis yra vyraujantys 

operacinėje aplinkoje. Pagrindinė priežastis, dėl kurių įvyksta susižeidimas – skubėjimas. Mūsų 

empirinė patirtis rodo, kad skubėjimą gali išprovokuoti didelis operacijų skaičius, sparčiai besikeičianti 

darbo aplinka, personalo trūkumas. Saugių įrankių naudojimas galėtų sumažinti poodinių susižeidimų 

riziką. Vokietijoje atliktas tyrimas nustatė, kad saugių įrankių naudojimas yra veiksmingas susižeidimų 

profilaktikoje [38]. Remiantis autorių atlikto tyrimo duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos nenoriai 

investuoja į saugią įrangą. Mokslininkai iš Wuppertal universiteto apskaičiavo, kad investicijos į 

saugią įrangą per metus vienam darbuotojui sudaro 63 eurus, o susižeidimo adatomis poekspozicinis 

gydymas kainuoja apie 480 eurų [67]. 

Dalis susižeidimų yra neregistruojami ir tai kelia didelį susirūpinimą. Lietuvos sveikatos 

apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga atliko apklausą, kurios metu paaiškėjo, kad 90 proc. visų 

įvykusių susižeidimų nėra registruojami [9]. Patyręs susižeidimus, tačiau jų neregistravęs, personalas 

nėra ištiriamas dėl galimų infekcinių susirgimų ir rizikuoja savo sveikata. Yra iškreipiama susižeidimų 

registravimo statistika ir sveikatos priežiūros įstaigos per mažai skiria resursų darbo saugai užtikrinti ir 

situacijai gerinti. Sveikatos priežiūros įstaigų administracijos neturi realios statistikos ir neįžvelgia 

esamų problemų. 
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5. IŠVADOS 

 

1. Dauguma operacinės slaugytojų patyrė paviršinius susižeidimus adatomis įprastinio darbo 

metu. Per paskutinius 12 mėnesių kiekvienas operacinės slaugytojas susižeidė 3,2 karto. 

Pagrindinė operacinės slaugytojų susižeidimo priežastis – skubėjimas. 

2. Dauguma operacinės slaugytojų laikėsi darbo saugos taisyklių, naudojo apsaugines pirštines, 

daugiau nei pusę slaugytojų yra pasiskiepiję nuo HBV. Po susižeidimo operacinės slaugytojai 

keitė pirštines, dezinfekavo rankas, nuplovė žaizdą su muilu, sutvarstė ją pleistru. Visada apie 

susižeidimo įvykį atsakingam asmeniui pranešė 41,2 proc. slaugytojų.  

3. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių operacinės slaugytojų registravo susižeidimus. 

Slaugytojai neregistruoja susižeidimų dėl „darbo aplinkos įtakos“, nes yra įsitikinę, kad bus 

pažeistas asmeninis konfidencialumas bei bijo teigiamo rezultato, kuris gali paveikti jų karjerą 

ir „saugumo jausmo“, nes įsitikinę, kad pacientas neinfekuotas hepatito B ir C virusais ir 

neužsikrės.  
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6. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

1. Praktinės rekomendacijos  

1.1. Rekomenduoti operacijų ar kitų invazinių procedūrų metu dėvėti dvigubas pirštines.  

1.2. Perduodant aštrius instrumentus naudoti neutralų perdavimo būdą.  

1.3. Kontroliuoti aštraus instrumento buvimo vietą.  

1.4. Įdiegti ir laikytis saugaus darbo įpročių kasdieninėje veikloje ruošiant ir naudojant aštrius 

instrumentus.  

1.5. Skatinti saugių priemonių ir neaštrių adatų žaizdoms siūti naudojimą. 

1.6. Sumažinti skubėjimą ir dėmesio atitraukimą, taikant saugumo priemones kritiniais momentais.  

1.7. Remiantis AORN rekomendacijomis, parengti susižeidimų rizikos mažinimo strateginį 

dokumentą.  

2. Pedagoginės rekomendacijos 

2.1. Mokyti operacinės slaugytojus apie susižeidimų riziką, susižeidimų registravimą, susižeidimų 

prevenciją.  

3. Mokslinės rekomendacijos  

3.1. Tęsti tyrimą, apklausiant kitų Lietuvos įstaigų operacinės slaugytojus. 

4. Struktūrinės rekomendacijos 

4.1. Rekomenduoti įsteigti su(-si)žeidimų registravimo centrą prie SAM. 
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1 priedas 

Gerbiamas respondente, 
 

Aš, Natalja Surgunt, studijuoju Lietuvos sveikatos mokslų universitete Medicinos akademijoje, 

Slaugos fakultete, Klinikinės slaugos magistrantūroje. Mano baigiamojo darbo tema: „Operacinės 

slaugytojų profesinio susižeidimo rizikos įvertinimas“. 

Tyrimo tikslas – įvertinti operacinės slaugytojų profesinio susižeidimo riziką. Šiuo tyrimu 

įvertinsime slaugytojų susižeidimų dažnumą ir pobūdį, nustatysime veiksnius, sukeliančius 

susižeidimus bei išnagrinėsime priežastis, trukdančias vykdyti susižeidimų registravimo procedūrą.  

Kviečiame Jūs dalyvauti slaugos moksliniame tyrime. Anketa yra anoniminė, Jums nereikia 

nurodyti savo vardo ir pavardės. Prašom atsakyti į kiekvieną klausimą, pasirenkant Jums tinkantį 

atsakymą. Atsakymą pažymėkite kryželiu (X). Užpildytą anketą prašom grąžinti tyrimo vykdytojai. 

Iš anksto dėkojam už bendradarbiavimą. 

 

Natalja Surgunt 

Bendrosios praktikos slaugytoja, Klinikinės slaugos studijų magistrantė 

Tel. 8 687 80 658, el. paštas: natalja.surgunt@gmail.com 

 

Anketa 
 

1. Demografiniai duomenys. 

 

1.1.  Amžius: 
 

 □ - 20 - 29 metų 

 □ - 30 - 39 metų 

 □ - 40 - 49 metų 

 □ - 50 - 65 metų 

 

1.2. Lytis: 
 

            □ - Vyras 

            □ - Moteris 

 

1.3. Išsimokslinimas: 
 

  □ - Aukštesnysis 

             □ - Aukštasis neuniversitetinis 

  □ - Aukštasis universitetinis 

 

1.4.  Darbo stažas operacinėje: 
 

             □ - mažiau nei 1 metai 

 □ - 1 - 5 metai 
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 □ - 6 - 10 metų 

 □ - 11 - 15 metų 

 □ - virš 15 metų 

 

2. Susižeidimų pobūdis ir dažnumas. 

 

2.1. Kiek kartų Jūs įsidūrėte adata ar kita medicinine priemone savo profesinės veiklos metu: 

           □ - nei karto 

           □ - vieną kartą 

           □ - 2-5 kartus 

           □ - 5-10 kartų 

           □ - virš 10 kartų 

 

2.2. Ar dažnai susižeidžiate su šiomis darbo priemonėmis? 

     

Darbo priemonės Dažnai Retai Niekada 

Adata    

Skalpelis    

Siuvimo viela    

Pincetas    

Grąžtas    

 

2.3. Ar dažnai susižeidžiate darbo metu: 

Susižeidimai Dažnai Retai Niekada 

Prieš darbo pradžią, ruošiant darbo priemones    

Darbo metu, naudojant darbo priemones    

Užmaunant ant adatos kamštelį    

Tvarkant instrumentus (valant, dezinfekuojant)     

Prieš išmetant adatas į aštrių atliekų konteinerį     

Talpinant adatas į aštrių atliekų konteinerį    

Asistuojant operacijos metu    

Atliekant injekcijas    
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2.4. Susižeidimai dažniausiai būna: 

 

Susižeidimai Dažnai Retai Niekada 

Paviršiniai (nekraujuoja ar nedaug kraujo)    

Vidutinio sunkumo (oda pažeista, kraujuoja)    

Sunkūs (gili žaizda, pjūvis, gausiai kraujuoja)    

 

 

 

2.5. Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių patyrėte (prašome įrašyti skaičių): 

 Paviršinius susižeidimus .......  kartų 

 Vidutinio sunkumo susižeidimus ..........kartų 

 Sunkius susižeidimus .............. kartų  

 

 

2.6. Kada Jūs susižeidėte? 

 

Susižeidimai Taip Ne 

Reguliaraus, įprastinio darbo metu   

Dirbant viršvalandžius   

Naktinio darbo metu arba budėjimo metu   

 

 

 

2.7. Kokia darbo priemonę susižeidėte paskutinio susižeidimo metu?  

 

□ - Neužteršta (priemonė nekontaktavo su pacientu ar užterštu įrenginiu). 

□ - Užteršta (priemonė kontaktavo su pacientu ar užterštu įrenginiu).  

□ - Nežinau. 

 

 

2.8. Kokios susižeidimų priežastys? 

 

 

Susižeidimo priežastys, susijusios su 

darbuotoju: 

 

Dažnai Retai Niekada 

Skubėjimas    

Neatidumas, nesusikaupimas, išsiblaškymas    

Mieguistumas    

Profesinių įgūdžių trūkumas    
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Susižeidimo priežastys, susijusios su darbo 

vieta: 

Dažnai Retai Niekada 

Netinkamai išdėstytos infekuotos adatos ir kitos 

aštrios priemonės  
   

Nepatogios fizinės darbo sąlygos (operacinės salės 

perpildytos, vyrauja chaosas ir triukšmas, yra 

bloga ventiliacija) 

   

Trūkumas apsauginių priemonių    

 

 

Kitos priežastys: Dažnai Retai Niekada 

Pacientas netikėtai pajudėjo    

Netinkamai išdėstyta įranga ant instrumentinio 

stalo 

   

Nauja veikla ar procedūra    

 

 

3. Susižeidimų prevencija. 

 

3.1. Ar paskutinio susižeidimo metu mūvėjote apsaugines pirštines? 

 

      □ - taip                              □ - ne 

 

     Jei ne, ar po susižeidimo pasikeitė Jūsų elgesys? 

 

      □ - nuo paskutinio susižeidimo pastoviai dėviu apsaugines pirštines, kontaktuojant su potencialiai 

infekuota medžiaga; 

      □ - adatas ir kitas aštrias priemones tuoj pat pašalinu į aštrių atliekų konteinerį; 

         □ - ne, mano elgesys nepasikeitė; 

         □ - kita_______________________________________________ 

                                (prašome įrašyti) 

 

 

 

3.2. Ar sužeidimą sukėlusi darbo priemonė atitiko saugaus naudojimo reikalavimus? 

 

      □ - taip                               

      □ - ne 

      □ - nežinau 

 

 

3.3. Ar dirbdami operacinėje laikotės saugaus darbo taisyklių? 
 

      □ - Visada  

      □ - Retai 
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      □ - Niekada 

      □ - Pagal situaciją 

Jei atsakėte niekada arba retai (pabraukti ar įrašyti savo nuomonę): 

         ↓                      ↓                  ↓ 

Nežinau darbo saugos taisyklių    Manau, kad mūsų žmonių         Kita (įrašyti).............................. 

                                                        populiacijoje mažas HBV, 

                                                        HCV, ŽIV paplitimas 

 

 

 

3.4. Ar esate pasiskiepijęs/jusi nuo hepatito B: 
 

      □ - Taip                                                                                    □ - Ne 

 

Jei taip. Esu pasiskiepijęs/jusi:                                          Jei ne. Nesiskiepijau, nes: 

                        ↓                                       ↓ 

                 

                  □ - 1 doze                                                                 □ - persirgau 

                  □ - 2 dozėmis                                                              □ - atsisakiau 

                  □ - 3 dozėmis                                                           □ - kita (prašom įrašykite) 

                                                                                                    _____________________  

 

 

 

4. Susižeidimų registracija. 

 

 

4.1. Pažymėkite veiksmus, kuriuos atliekate atsitiktinai įsidūrus: 
  

 

Veiksmai: Visada Retai Niekada 

Keičiu pirštines    

Dezinfekuoju rankas/žaizdą    

Nuplaunu žaizdą su vandeniu ir muilu    

Sutvarstau žaizdą pleistru    

Apie įvykį pranešu atsakingam asmeniui    

Registruoju sužeidimą    

Nieko nedarau    
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4.2. Ar registruojate susižeidimus? 
 

□ - Taip 

□ - Ne 

 

4.3. Ar Jūsų gydymo įstaigoje yra konkrečiai ir aiškiai aprašyta susižeidimų ir incidentų 

registravimo procedūra? 

□ - Taip  

□ - Ne 

□ - Nežinau 

 

4.4. Ar dalyvavote apmokymuose, apie  susižeidimus adatomis ir kitomis aštriomis infekuotomis 

priemonėmis? 

  □ - Taip  

  □ – Ne 

 

4.5. Kokios priežastys Jums trukdo pildyti pranešimus apie susižeidimus? 

 

Priežastys Taip Ne 

Netinkamas registracijos protokolas (per sudėtingas)   

Nežinau apie registracijos protokolą    

Manau, kad pranešimas nieko nepadės    

Per didelis stresas užfiksuoti pranešimą    

Per didelis užimtumas   

Įsitikinęs/nusi, kad pacientas neinfekuotas hepatitu B ir C 

virusais 

  

Įsitikinęs/nusi, kad neužsikrėsiu   

Praeityje buvo daug sužalojimų ir tai buvo fiksuota (todėl 

nematau tikslo to daryti) 

  

Kolegų patarimas, kad viskas bus gerai ir nereikia jaudintis   

Bus pažeistas asmeninis konfidencialumas   

Aš esu infekuotas/a hepatito B virusu     

Bijau teigiamo rezultato, kuris gali paveikti mano karjerą   

Susižeidimas yra lengvas ir nevertas dėmesio   
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Kita (prašome įrašykite): .......................................................................................................... 

 

4.6. Ar dalyvavote mokymuose apie susižeidimų adatomis ir kitomis aštriomis infekuotomis 

priemonėmis prevenciją? 

□ -Taip  

□ - Ne 

4.7. Ar dalyvavote mokymuose mokymuose apie susižeidimų procedūros protokololų vykdymą? 

□ - Taip  

□ – Ne 
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2 priedas 

 


