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SANTRUMPOS
AKS – arterinis kraujo spaudimas
ASPį – asmens sveikatos priežiūros įstaiga
GMP – greitoji medicinos pagalba
GKS – Glazgo komų skalė
ISS – traumos sunkumo skalė
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
ITS – intensyvios terapijos skyrius
SA – struktūrizuotas aptarimas
SPS – skubios pagalbos skyrius
SpO2 – kraujo įsotinimas deguonimi
KD – kvėpavimo dažnis
ŠSD – širdies susitraukimų dažnis
Min – minutės
NTI – ne techniniai įgūdžiai
s – sekundės
p/v – periferinė vena
eFAST – tikslinis išplėstinis diagnostinis pilvo tyrimas ultragarsu traumos
atveju (angl. extended Focused Abdominal Sonography for Trauma)
T-NOTECHS – netechninių įgūdžių vertinimo skalė
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ĮVADAS
Pagalbos teikimas sunkią traumą patyrusiems pacientams yra sudėtingas, daugiaprofilinis ir apima įvairius sveikatos priežiūros sistemos
lygmenis. Visas sunkią traumą patyrusio paciento pagalbos kelias vadinamas traumos sistema. Traumos sistema apima ne tik pagalbos teikimą iki ligoninės, paciento transportavimą, pagalbos teikimą ligoninėje,
reabilitaciją, reintegraciją, bet ir traumų prevenciją, finansinių duomenų
analizę, edukaciją, pasirengimą masinėms nelaimėms ar stichijoms [1–3].
Kad būtų suteikta kvalifikuota pagalba į gydymo įstaigą patekusiam
sunkią traumą patyrusiam pacientui, reikalinga daugiadisciplinė komanda, kitaip vadinama traumos komanda (TK) [4]. Pradinis traumos
komandos tikslas – stabilizuoti paciento būklę, nustatyti medicininius
veiksmus, tai yra prioritetus, greitai pacientą ištirti ir laiku pradėti kokybiškai gydyti. Teikiant pagalbą sunkios traumos atveju pagal komandinio
darbo principus komandos nariai pasidalija ištyrimo ir gydymo veiksmus
ir juos atlieka darniai vienu metu [5].
Nepaisant nacionalinės traumos sistemos atnaujinamo, 2017 m. atlikus
traumas patyrusių pacientų duomenų auditą, paaiškėjo, kad ne visiems
pacientams pagalba suteikiama laiku ir kokybiškai [6]. Mirtys dėl išorinių
priežasčių yra pripažįstamos problema Lietuvoje [7].
Naujausiais Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, netyčiniai sužalojimai yra trečia, o savižudybės – dešimta dažniausia mirties
priežastis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) [8]. Nuo traumų pasaulyje kiekvienais metais miršta apie 4,4 mln. žmonių. Eismo įvykiai lemia 1 iš
3 mirčių nuo traumų, o mirčių dėl šios priežasties skaičius kasmet didėja
ir 2016 m. siekė 1,35 mln. per metus [9, 10].
Higienos instituto duomenimis, 2020 m. Lietuvoje susižalojo ar apsinuodijo 379 838 žmonės, iš kurių 36 843 buvo gydyti stacionare, o mirė 2
506 žmonės (6 proc. visų mirčių). Išorinės mirties priežastys (eismo įvykiai, kritimai, tyčiniai sužalojimai ir kt.) užima trečią vietą visų mirties
priežasčių struktūroje [11].
Eurostat 2020 m. duomenimis, Lietuva užėmė ketvirtą vietą tarp ES šalių pagal mirštamumą nuo išvengiamų mirčių, Europos vidurkis viršytas
maždaug du kartus [12].
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Skaičiuojama, kad traumų sukeltų sužalojimų gydymas, netiesioginės
ir tiesioginės išlaidos, netektys ir neįgalumas sveikatos apsaugos sistemai
Jungtinėje Karalystėje kainuoja 3,3–3,7 mlrd. svarų per metus [13], o
JAV – 400–500 mlrd. dolerių [14]. Lietuvoje 2020 m. traumų gydymui ir
laikinajam nedarbingumui apmokėti išleista 129,8 mln. eurų [15]. Prevencinių priemonių įtaką gerinant traumos sistemą įvertinti sunku [16], tačiau
tyrimai rodo, kad patobulintas pagalbos teikimas iki ligoninės ir ligoninėje,
tyrimų duomenimis, sumažina ne tik pacientų gydymo trukę, bet ir mirčių
skaičių [17–22].
Darbas skubios pagalbos skyriuje kelia didelį stresą, ypač situacijose, kai
reikia teikti skubią pagalbą kritinės būklės pacientui, kai nedelsiant būtina
priimti greitą sprendimą turint labai mažai informacijos apie įvykį. Tyrimai
rodo, kad dėl tokių itin sudėtingų sąlygų dirbant su sunkią traumą patyrusiais pacientais padaroma klaidų: vienam mirusiam pacientui tenka vidutiniškai 6,09 klaidos SPS, iš kurių 3,47 – tiesiogiai susijusios su paciento mirtimi. Neabejojama, kad traumos komandos pasirengimas ir patirtis, žinios bei
veiksmų darna lemia mažesnę klaidų tikimybę [23].
Pastebėtas glaudus ryšys tarp techninių bei netechninių įgūdžių taikymo
kokybės ir saugumo teikiant pagalbą sunkią traumą patyrusiems pacientams,
o tai aktualu ir kitose medicinos srityse: anesteziologijoje, chirurgijoje, ginekologijoje [24–27]. Kuo geresni komandos įgūdžiai, tuo geriau, efektyviau ir
saugiau ji atlieka darbą [28–31].
ATLS (angl. Advanced Trauma Life Support) pagalbos teikimo principai yra pripažįstami standartu teikiant pagalbą sunkią traumą patyrusiems
pacientams [32]. Šių principų laikymasis padeda efektyviau tiekti pagalbą
sunkią traumą patyrusiems pacientams, sumažinti personalo stresą [24, 25].
Nepaisant to, net ir didelę patirtį turinčiuose centruose jų laikomasi netiksliai, ATLS protokolo įvykdymo apimtis įvairiuose traumų centruose skiriasi
[34–37].
Literatūroje aprašyta įvairių būdų ir priemonių traumos komandos darbo
efektyvumui pagerinti [30, 31, 38–43]. Daugeliu atvejų tam reikalingi specialūs simuliatoriai ir manekenai, tad tokie mokymai, nors yra efektyvūs, bet
brangūs finansinių bei žmogiškųjų išteklių ir laiko atžvilgiu.
9

Mūsų manymu, reikia rasti ir praktikoje įdiegti tokius mokymo ir procesų
tobulinimo metodus, kurie būtų efektyvūs koordinuojant ir planuojant gydymo strategijas, padėtų sukurti ir palaikyti puikią traumos sistemos struktūrą. Gera organizacinė struktūra lemia gerą procesą, o geri procesai padidina gerų baigčių tikimybę [45]. Įvertinus daugybę įvairių strategijų, buvo
iškelta hipotezė, kad vaizdo ir garso įrašų, atliktų SPS, analizė ir struktūrizuoti komandiniai aptarimai gali pagerinti traumos komandos techninius ir
netechninius įgūdžius, kurie yra svarbūs mūsų visų sveikatai ir išgyvenimui
patyrus sunkią traumą.
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1 Darbo tikslas
Įvertinti vaizdo ir garso įrašų analizės bei struktūrizuotų aptarimų
reikšmę traumos komandos darbui, teikiant skubią pagalbą sunkią traumą
patyrusiems pacientams skubios pagalbos skyriuje.
1.2. Darbo uždaviniai
1. Įvertinti traumos centrų kokybinių rodiklių pokyčius skubios pagalbos
skyriuose, įgyvendinus traumos programą.
2. Naudojant vaizdo ir garso analizę įvertinti traumos komandos darbą,
teikiant pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams.
3. Įvertinti vaizdo ir garso įrašų analizės bei struktūrizuotų aptarimų svarbą
traumos komandos techninių ir netechninių įgūdžių tobulinimui skubios
pagalbos skyriuje.
4. Nustatyti sunkias traumas patyrusių pacientų pagalbos teikimo skirtumus
karantino laikotarpiu ir jam pasibaigus.
1.3. Darbo mokslinis naujumas ir aktualumas
Sunkią traumą patyrusio paciento baigtis priklauso nuo traumos
komandos koordinuotų veiksmų, jų savalaikiškumo, žinių ir personalo
pasirengimo. Akivaizdi ir techninių bei netechninių įgūdžių svarba. Taigi
gera klinikinė praktika bei ilgalaikė patirtis yra paciento išgyvenimo ir
geresnės baigties garantas.
Traumos komandos darbe taikytų praktinių veiksmų analizė ir aptarimas
po įvykio padeda pastebėti sistemines klaidas ir jų nekartoti, skatina tobulinti
bendruosius įgūdžius, nuo kurių neabejotinai priklauso pacientų baigtys.
Sakoma, kad neįmanoma pagerinti to, ko nematuojame. Tad mūsų atlikto
darbo naujumas ir yra tas, kad mes įvairiais būdais stengėmės išmatuoti
tai, kas atrodytų pernelyg sudėtinga. Mūsų žiniomis, per pastaruosius 20
metų atliktos tik kelios studijos, kuriose analizuota sunkią traumą patyrusio
paciento skubaus ištyrimo veiksmų trukmė ir atliekamos procedūros [23, 32,
47, 48]. Visos jos vykdytos Nyderlanduose ir JAV, be to, daugelis traumos
11

tyrimų rėmėsi traumos registrų duomenų analize, o juos kaupiant galima
klaidos tikimybė, ypač vertinant laiko parametrus. Objektyviau ir tiksliau
įvertinti traumos komandos darbo veiksmus padeda vaizdo įrašų peržiūra.
Lietuvoje ir Baltijos šalyse stokojama duomenų apie pagalbos teikimą
sunkias traumas patyrusiems pacientams. Mums pavyko rasti tik tris
studijas, kuriomis vertintas labai sunkias traumas patyrusių pacientų
gydymas Lietuvoje. Jos atliktos daugiau kaip prieš 15 metų [7, 49, 50]. Be to,
maža duomenų apie COVID-19 pandemijos įtaką sunkią traumą patyrusių
pacientų srautams ir pagalbos tiekimui karantino laikotarpiu.
Personalo įgūdžiai Lietuvos medicinos įstaigose per pastaruosius 15–20
m. ženkliai patobulėjo. Simuliacijos, medicininių veiksmų kartojimas gerina
medicinos personalo ir traumos komandos darbo kokybę. Nekyla abejonių,
kad tikroviškos simuliacijos, atliekamos darbo vietoje, pagerina traumos
komandos darbo efektyvumą dirbant su tikrais pacientais [30, 31, 38–44].
Mūsų tyrimo inovatyvumo esmė – naujų technologijų pritaikymas, kuris
leidžia išsaugoti vaizdo, garso ir skaitmeninę informaciją, sukuria sąlygas
išsamiai išanalizuoti situaciją ir, pritaikius ją struktūrizuotiems traumos
komandos aptarimams, reikšmingai pagerinti traumos komandos patirtį,
atnaujinti žinias, tobulinti techninius ir netechninius įgūdžius, pagerinti
pacientų išgyvenamumą ir traumos padarinius.
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2. LITERATŪROS APŽVALGA
2.1. Sunki trauma
Bendro tarptautinio sutarimo, apibrėžiančio sunkios ar dauginės traumos
sąvokas, nėra, tačiau dauguma ekspertų sutaria, kad apibrėžimas turėtų apimti
sunkią traumą patyrusio paciento fiziologinius ir anatominius parametrus
[51–53]. Šiuo klausimu ekspertų nuomonės skiriasi, rekomenduojami
skirtingi vertinimo parametrai ir įverčiai [52, 54].
Lietuvoje medikų sutarimu sunki trauma apibrėžiama taip: tai trauma,
galinti sukelti mirtį ar ilgalaikę negalią (t. y. kai traumą patyrusiam pacientui
nustatoma bent viena iš šių būklių: kiauriniai kaklo, krūtinės, juosmens
sužalojimai; mažiausiai dviejų ilgųjų kaulų (blauzdikaulio, šlaunikaulio,
žastikaulio) lūžiai; nestabilūs dubens ir stuburo lūžiai; galūnių amputacija
aukščiau plaštakų ar pėdų; vaikams iki 3 metų amžiaus – daugiau kaip 10
proc. kūno paviršiaus nudegimas ir (ar) kvėpavimo takų nudegimas, vaikams
nuo 3 metų ir suaugusiesiems – daugiau kaip 18 proc. kūno paviršiaus ir (ar)
kvėpavimo takų nudegimas; nestabili krūtinės ląsta; akivaizdūs neurologiniai
simptomai; mažesnis kaip 90 proc. įsotinimas deguonimi (SpO2) tiekiant
deguonį; kvėpavimo dažnis (KD) – 30 k./min. arba mažiau kaip 8 k./min.
(suaugusiesiems); širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) – daugiau kaip 120
k./min. (suaugusiesiems); sistolinis arterinis kraujo spaudimas (AKS) –
mažiau kaip 90 mm Hg (suaugusiesiems); sąmonės sutrikimas pagal Glazgo
komų skalę (GKS) – 12 balų arba mažiau (suaugusiesiems); trauma pagal
Pediatrinę traumų skalę – 8 balai ir mažiau ir (ar) nustatoma bent viena iš
šių aplinkybių: asmuo patyrė traumą dėl didelės kinetinės energijos poveikio
(eismo įvykis, kritimas važiuojant dideliu greičiu ir t. t.) kaip pėsčiasis,
dviratininkas, motociklininkas, vadeliotojas, per sprogimą ar susišaudymą;
kritimas daugiau nei iš 5 m aukščio (suaugusiesiems), vaikams – kritimas
iš didesnio kaip jo paties ūgis aukščio ar nardymas; vaduojant nukentėjusįjį
reikėjo gelbėtojų pagalbos; toje pačioje mašinoje yra žuvusių žmonių; eismo
įvykio metu nukentėjo nėščioji) [56].
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2.1.1. Epidemiologija
Higienos instituto duomenimis, 2020 m. Lietuvoje susižalojo ar
apsinuodijo 379 838 žmonės, iš kurių 36 843 buvo gydyti stacionare ir
mirė 2 506 žmonės (6 proc. visų mirčių). Išorinės mirties priežastys (eismo
įvykiai, kritimai, tyčiniai sužalojimai ir kt.) yra trečioje vietoje iš visų mirties
priežasčių [11]. Eurostat 2020 m. duomenimis, Lietuva užėmė ketvirtą vietą
tarp Europos Sąjungos šalių pagal mirštamumą nuo išvengiamų mirčių –
Europos vidurkį viršijo maždaug du kartus (303 mirtys 100 tūkst. gyventojų)
[12]. Dėl šių priežasčių 2017 m. mirė daugiau kaip 232 tūkst. žmonių [12].
Eismo įvykių sukeltos traumos lemia 1 iš 3 mirčių, o 10–49 m. amžiaus
grupėje yra pirmoji negalios koreguotų gyvenimo metų (angl. Disabilityadjusted life years) priežastis [9]. Eismo įvykių sukeltų mirčių kasmet
daugėja – 2016 m. jų skaičius siekė 1,35 mln. per metus [10].
Naujausiais Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ligų kontrolės ir prevencijos
centro duomenimis [8], netyčiniai sužalojimai yra trečia, o savižudybė –
dešimta dažniausia mirties priežastis. Nuo traumų pasaulyje kasmet miršta
apie 4,4 mln. žmonių, iš kurių 3,16 mln. – nuo netyčinių sužalojimų ir
1,25 mln. – smurtinių sužalojimų (2.1.1.1 pav.) [57].

2.1.1.1. pav. Sužalojimų pasiskirstymas pagal mechanizmą JAV.
Pastaba: *sudaro uždusimas, nuodingų ir kitų gyvūnų įkandimai, hipertermija ar
hipotermija. Adaptuota pagal JA Haagsma ir kt.[58]
14

Apskaičiuota, kad trauminių sužalojimų gydymas, netiesioginės išlaidos,
mirtys ir neįgalumas Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos sistemai
kainuoja 3,3–3,7 mlrd. svarų [13], o JAV – 400–500 mlrd. dolerių [14].
Lietuvoje 2020 metais traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui
apmokėti išleista 129,8 mln. eurų [15].
2.2. Trauma ir traumos sistemos sudedamosios dalys
Traumos sistema – tai struktūra, apimanti ne tik pagalbos teikimą iki
ligoninės, paciento transportavimą, pagalbos teikimą ligoninėje, reabilitaciją,
reintegraciją, bet ir traumų prevenciją, finansų valdymą, duomenų analizę,
edukaciją bei pasirengimą masinėms nelaimėms ar stichijoms (2.2.1 pav.)
[9–11].

2.2.1. pav. Traumos sistemos sudedamosios dalys
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Įvertinti prevencinių priemonių įtaką traumą patyrusių pacientų
baigčiai yra sudėtinga, vis dėlto atlikti tyrimai rodo, kad, sukūrus, įdiegus
ir tobulinant traumos sistemą, pagerėja ne tik pacientų išgyvenamumas,
sumažėja mirštamumas iki ligoninės bei ligoninėje, bet ir sutrumpėja
gydymo, reabilitacijos trukmė [17–22].
2.2.1. Pagalbos teikimas iki ligoninės
Pagalbos teikimo iki ligoninės etapą sudaro trys pagrindinės dalys:
dispečerinė, pagalbos teikimas įvykio vietoje ir paciento transportavimas
[59].
Dispečerinė
Dispečeris užduoda pagrindinius klausimus kvietėjui. Išsiaiškina tikslią
įvykio vietą, kokios pagalbos reikia, ar aplinka saugi kvietėjui, ar bus
saugu Greitosios medicinos pagalbos (GMP) brigadai. Surinkęs pradinę
informaciją, pradeda koordinuoti GMP brigadų veiksmus, aktyvuoja
artimiausią GMP brigadą, o jei reikia, ir papildomas GMP brigadas.
Dispečeris, koordinuodamas GMP brigadų darbą, prireikus vadovauja
pagalbos teikimui įvykio vietoje iki GMP atvykimo (pvz., išorinio kraujavimo
stabdymas spaudžiamuoju tvarsčiu ar turniketo uždėjimas).
Pagalbos teikimas įvykio vietoje
Atvykusi GMP brigada atlieka paciento pirminę apžiūrą, vadovaudamasi
ABCDE principu (A – kvėpavimo takai, B – kvėpavimas, C – kraujotaka,
D – sąmonės būklė, E – viso kūno apžiūra), o esant masyviam išoriniam
kraujavimui – cABCDE (c – masyvaus išorinio kraujavimo stabdymas).
Jeigu paciento būklė stabili, atliekama antrinė apžiūra. Įvykio vietoje
GMP personalas atlieka šiuos paprastus veiksmus: surenka anamnezę,
matuoja gyvybinius parametras, atlieka klinikinį ištyrimą, skiria deguonies,
imobilizuoja. Priklausomai nuo aplinkybių, gali prireikti ir sudėtingesnių
veiksmų: specializuotų priemonių kvėpavimo takams atverti, intubacijos,
periferinės venos punkcijos, tyrimo ultragarsu ir kitų [60]. Tačiau tyrimai
rodo, kad laikui imlios, ilgiau trunkančios procedūros susijusios su didesniu
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pacientų mirštamumu, net rekomenduojama rinktis gerklų kaukę vietoje
endotrachejinės intubacijos [61, 62]. Atlikti venos punkciją įvykio vietoje taip
pat gana sudėtinga, šis veiksmas gali trukti net 8–12 min. ar ilgiau, abejotinas
ir masyvios infuzoterapijos taikymas esant kraujavimui [63].
Neretai diskutuojama, kuri GMP pagalbos teikimo kryptis – „semk ir bėk“
(angl. scoop and run) ar „tūpk ir žaisk“ (angl. stay and play) – būtų priimtinesnė.
Nuo pasirinktos pagalbos teikimo taktikos priklauso, kiek laiko GMP brigada
užtruks įvykio vietoje ir koks bus bendras transportavimo iki ligoninės laikas.
„Semk ir bėk“ pagrindinis tikslas – kuo greičiau įvertinti paciento būklę, jei
reikia, skubiai imobilizuoti, taikyti kuo mažiau intervencinių procedūrų
ir kuo greičiau pervežti į gydymo įstaigą. Ši taktika pasirenkama, kai yra
vidinis kraujavimas, sunki galvos trauma ar kiaurinis sužalojimas, taip pat
miestuose, kur transportavimas iki ligoninės nesiekia 15 min. „Tūpk ir žaisk“
taktika, kai įvykio vietoje atliekami visi gydymo veiksmai, yra panašesnė
tais atvejais, kai paciento būklė stabili arba kai neatlikus tam tikrų veiksmų
pacientas neišgyvens (būtinieji veiksmai: kvėpavimo takų atvėrimas, išorinio
kraujavimo stabdymas, gaivinimas), arba numatoma, kad transportavimas
iki gydymo įstaigos truks ilgai [60, 64–67].
Transportavimas
Gydytojams ir GMP personalui, kurie teikia pagalbą sunkias traumas
patyrusiems pacientams, gerai žinomas terminas auksinė valanda. Jis reiškia,
kad sužaloti pacientai į gydymo įstaigą turi patekti per pirmąsias 60 min.
nuo sužalojimo, antraip didėja sergamumas ir mirštamumas. Neabejotina
tiesa, kad daugeliu atvejų skubus sunkiai sužeistų pacientų transportavimas
iš įvykio vietos yra svarbiausias teikiamos ikihospitalinės pagalbos veiksmas.
Pastaruoju metu daug diskutuojama apie tai, kad tinkamą gydymo įstaigą
tinkamas pacientas turi pasiekti per tinkamą laiką, kuris gali būti ir ilgesnis nei
viena valanda, jei įvykio vietoje reikia suteikti pagalbą arba transportavimas
iki aukščiausio lygio traumos centro užtrunka ilgiau [68–70].
Lietuvoje pacientai gali būti pervežami ar nukreipiami taip:
• Suteikus pacientams pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje, pacientai
į artimiausią pirminio lygio traumų centrą, atsižvelgiant į traumos profilį
17

•

•

ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) teikiamas paslaugas,
pervežami, kai traumos mechanizmas būdingas sunkiai traumai, bet
nėra sunkios traumos požymių.
Suteikus pacientams pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje, pacientai
į artimiausią antrinio arba tretinio lygio traumų centrą pervežami esant
sunkios traumos požymių.
Anksčiau nurodytų pervežimo reikalavimų gali būti nesilaikoma ir
pacientai pervežami į artimiausią bet kurio lygio traumų centrą esant
šioms sąlygoms: nepalankios oro sąlygos ir numatoma ilga pervežimo
trukmė (ilgesnė nei 1 val.) arba aukštesnio lygio traumų centras dėl
objektyvių priežasčių negali iš karto priimti paciento.

Nestabilios būklės pacientai GMP sveikatos priežiūros specialisto
sprendimu vežami į artimiausią stacionarinę ASPĮ, kurioje teikiamos
reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos. Apie tokio paciento
atvežimą GMP dispečerinė tarnyba informuoja ASPĮ SPS pagal ATMIST
aprašą (amžius, lytis (angl. age, sex), laikas, kada nutiko įvykis (angl.
time), traumos mechanizmas (angl. mechanism), patirti sužalojimai (angl.
injuries), simptomai, požymiai ir gyvybiniai rodikliai (KD, saturacija, pulso
dažnis, AKS, sąmonės būklė (angl. symptoms), taikytas gydymas (atliktos
procedūros) (angl. treatment)) [58, 61].
2.2.2. Pagalbos teikimas skubiosios pagalbos skyriuje
ir traumos komanda
Pagalbos organizavimas ir teikimas SPS prasideda iš karto gavus pranešimą
iš GMP komandos apie planuojamą atvežti pacientą. Pranešimą perduoda
GMP dispečeris arba tiesiogiai GMP brigada, teikianti pagalbą įvykio vietoje.
Tuo atveju, kai pranešimo turinys atitinka sunkios traumos kriterijus,
aktyvuojama traumos komanda. Įvairiose šalyse šie kriterijai skiriasi, bet
pagrindiniai parametrai ar sužalojimo sunkumo vertinimas yra panašūs
[71].
Jau 1973 m. pastebėta, kad pagalba sunkias traumas patyrusiems
pacientams yra nepakankama ir jų baigtys dažnai būna prastos. Išsiaiškinta,
kad daugiadisciplinė komanda gali geriau pasirūpinti tokiais pacientais [4].
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Pradinis traumos komandos tikslas – greitas paciento ištyrimas, būklės
stabilizavimas, prioritetų nustatymas ir laiku pradėtas tinkamas gydymas,
taip mažinant antrąjį mirčių piką patyrus traumą (2.2.2.1 pav.).

2.2.2.1 pav. Mirčių pikai patyrus traumą.
PPastaba: adaptuota pagal A. H. Elbaih ir kt. [72]

Kai kurie tyrėjai šiuolaikinėse traumos sistemose jau neišskiria trijų pikų,
bet niekas nediskutuoja dėl traumos komandos reikalingumo, mat net 8,3
proc. sumažėjo mirčių ir net 42 proc. – išvengiamų mirčių skaičius [73, 74].
Komandinio darbo principai, teikiant pagalbą sunkią traumą patyrusiam
pacientui, leidžia koordinuoti kelių žmonių medicininius veiksmus tuo
pačiu metu. Pagalbos teikimo būdas, kai vienu metu atliekami keli veiksmai,
vadinamas horizontaliuoju pagalbos teikimu. Šis būdas padeda sutrumpinti
paciento ištyrimo ir gydymo laiką [5].
Mūsų pastebėta, kad įvairiose šalyse koordinuojant medicininius
veiksmus dalyvauja skirtingi traumos komandos nariai, tačiau pagalbos
teikimo principai visur panašūs. Manoma, kad traumos komandą turėtų
sudaryti specialistai, gebantys atlikti tam tikrus veiksmus, tai yra:
1. Vadovavimas – traumos komandos vadovas koordinuoja kitų narių
veiksmus ir užtikrina efektyvų jų bendradarbiavimą. Dažniausiai
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2.

3.

4.

5.

6.

tai būna chirurgas, skubiosios medicinos gydytojas arba gydytojas
anesteziologas-reanimatologas.
Kvėpavimo takų atvėrimas – gydytojas turi gebėti atlikti endotrachėjinę
intubaciją ir valdyti sunkius kvėpavimo takus (įskaitant chirurgiją),
dirbti su dirbtinio kvėpavimo aparatu. Dažniausiai tai būna skubiosios
medicinos gydytojas arba gydytojas anesteziologas-reanimatologas,
kartu su šiuo gydytoju dirba slaugytoja.
Krūtinės srities problemų sprendimas – gydytojas turi gebėti įvertinti
kvėpavimo funkciją, atlikti adatinę dekompresiją ir pleuros drenažą.
Dažniausiai tai būna skubiosios medicinos gydytojas.
Kraujotakos įvertinimas – gydytojas turi gebėti įvertinti pagrindines
galimas vidinio kraujavimo vietas (krūtinės ertmė, pilvo ertmė, dubuo
ir šlaunys), imobilizuoti dubenį įtvaru, įstatyti intrakaulinę adatą ir
atlikti ultragarsinį tyrimą. Dažniausiai tai būna gydytojas ortopedastraumatologas.
Gyvybinių parametrų stebėjimas ir PV punkcija / kraujo tyrimams
paėmimas – dažniausiai tai būna slaugytoja, nors kai kuriuose centruose
gali būti ir gydytojas.
Radiologinių tyrimų atlikimas – tam komandoje būtinas gydytojas
radiologas ir radiologijos technologas [4, 5, 75–80].

Svarbu ne tik kokios specialybės gydytojai įtraukti į traumos komandą, bet
ir specialistų skaičius. Nebūtinai didesnė komanda suteiks geresnę pagalbą,
nes kuo didesnė komanda, tuo sunkiau ją koordinuoti. Didelės komandos
darbas gali tapti fragmentuotas ir chaotiškesnis [81]. Kad, atvykus pacientui,
darbas vyktų sklandžiai, paprastai visi nariai iš anksto žino savo vietas prie
paciento lovos arba jos būna pažymėtos ant grindų. Traumos komandos
narių išsidėstymo prie paciento lovos pavyzdys pateiktas 2.2.2.2 paveiksle.

20

2.2.2.2. pav. Traumos komandos narių pozicijos prie paciento lovos
Pastaba: adaptuota pagal Viktorijos valstijos traumos sistemą [82]

Nepaisant didžiulės traumos komandos atliekamo darbas naudos, vis dar
diskutuojama apie tai, kad daugiausiai medicininių klaidų padaroma SPS ir
neretai su jomis labiausiai siejama traumos komanda. Iš dažniausiai minimų
klaidų galima išskirti keletą: pavėluotai atliktos procedūros ar ištyrimo
veiksmai, per vėlai nustatyta diagnozė, sisteminės kliūtys. Tyrimų duomenimis,
kiekvieno netikėtai mirusio paciento atveju SPS būna padaryta vidutiniškai
6,09 klaidos, net 3,47 jų tiesiogiai susijusios su paciento mirtimi [83].
2.2.3. Traumos komandos pasiruošimas paciento priėmimui
Kartais pasitaiko, kai sunkiai sužeistas pacientas atgabenamas aplinkinių
žmonių ar artimųjų netikėtai, bet dažniausiai vienomis ar kitomis priemonėmis
(telefonu ar radijo ryšiu) iki pacientui atvykstant SPS būna informuojamas
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ATMIST formatu. Gavus pranešimą, aktyvuojama traumos komanda, kuri
turi pasiruošti per 10–15 min. [84]. Siekiant geresnių komandos darbo
rezultatų, rekomenduojama, kad traumos komandos vadovas ir nariai iki
atvyks pacientas, pasiruoštų psichologiškai ir fiziškai [85].
Fizinis pasirengimas
Norint tinkamai pasirengti fiziškai, galima naudotis IMSAFE akronimu,
kuris buvo sukurtas Federalinės aviacijos administracijos ir patobulintas
Ohajo valstijos universitete. Pilotai buvo mokomi įvertinti savo asmeninį
pasiruošimą: I – liga (angl. ilness) ar sveikatos sutrikimas, kuris gali paveikti
sprendimų priėmimą; M – vaistai (angl. medications), kurie gali trikdyti
reakciją ir sprendimus; S – stresas (angl. stress) piloto asmeniniame gyvenime,
aplinkoje ir kt., kuris gali atsiliepti sprendimams; A – alkoholis (angl. alcohol)
ar kitos nelegalios medžiagos, darančios įtaką sprendimams; F – fiziologiniai
(angl. physiologic) veiksniai (alkis, nuovargis, poreikis nueiti į tualetą) taip
pat gali veikti sprendimų priėmimą; E – emociniai (angl. emotional) veiksniai
(pyktis, nerimas, depresija) irgi atsiliepia sprendimų priėmimui [85, 86].
Psichologinis pasirengimas
Visų medicinos darbuotojų darbas, ypač SPS, kelia stresą. Streso lygmuo
itin aukštas tose situacijos, kai reikia teikti pagalbą kritiškai sunkios būklės
pacientui, kai būtini labai greiti sprendimai turint labai mažai informacijos.
Per didelis sujaudinimas ir stresas gali veikti kognityvinių ir techninių
įgūdžių taikymo kokybę [87, 88]. Suvaldyti stresą ir geriau pasiruošti
situacijai padeda paprastos technikos: kontroliuojamas kvėpavimas, grėsmės
perkeitimas į iššūkį, priminimas sau apie savo gebėjimus ir žinias, prieinamų
informacijos šaltinių (gairių, kontrolinių sąrašų, įrangos ir kt.) peržiūra, viso
veiksmų plano įsivaizdavimas / minčių treniruotė [89, 90].
Psichologiniam pasirengimui siūlomos keturios technikos, kurių
akronimas BTSF, angliška mnemonika Beat the stress fool (B – kvėpuok (angl.
breath); T – kalbėk (angl. talk) su savimi; S – pamatyk / įsivaizduok (angl.
see); F – susikaupk vartodamas sužadinimo žodžius (angl. focus with trigger
words)) (2.2.3.1 pav.).
22

2.2.3.1 pav. Psichologinio pasirengimo algoritmas.
Pastaba: adaptuota pagal M. J. Lauria ir kt. [91]

Kvėpavimas – vienintelė autonominė organizmo funkcija, kurią galima
sąmoningai veikti. Nustatytas glaudus ryšis tarp emocinės būklės ir
kvėpavimo dažnio [92]. Vienas iš patiriamo streso rodiklių yra didėjantis
ŠSD, kurį galima sumažinti lėtai ir giliai kvėpuojant. Kvėpavimo kontrolė
plačiai taikoma sporte ir karyboje [93]. Viena paprasčiausių metodikų yra
vadinamasis kvadratinis kvėpavimas: įkvepiama per 4 sek., oras sulaikomas
4 sek., iškvepiama per 4 sek., 4 sek. pauzė, tada ciklas kartojamas. Tikslus
laikas nėra tiek svarbu, tikslas – susikoncentruoti į kvėpavimo dažnį, greitį
ir gylį [91].
Tyrimų duomenimis, kalbėjimas su savimi sustiprina žmogaus
pasitikėjimą, kad sugebės atlikti užduotį. Kalbėjimo su savimi tikslai:
instruktavimas, motyvacija, nuotaikų kaita, drąsinimasis. Instruktavimo
pavyzdys: „laikyk tvirtai“ ar „būk sulenkęs kelius“; savimotyvacijos: „aš tai
galiu padaryti“, „šiam žmogui reikia pagalbos ir aš galiu jam padėti“. Manoma,
kad instruktuojantis kalbėjimas su savimi ženkliai pagerina techninių įgūdžių
taikymą [91, 94, 95]. 1969 m. buvo aprašyta įsivaizduojamoji praktika, kuri
apibrėžta kaip simbolinė treniruotė, mat nesinaudojama raumenimis. Vėliau
ji buvo pradėta plačiai taikyti sporte ir teisėsaugos struktūrose, o ilgainiui
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pakeista terminu minčių treniruotė (angl. mental rehearsal) [96, 97].
Minčių treniruotė – tai labai tikslus numatomų taikyti žingsnių ar įgūdžių
įsivaizdavimas. Kai atliekama tikra procedūra, minčių įrašas tarnauja kaip
žemėlapis sėkmei pasiekti. Atliekant minčių treniruotę, aktyvinami tie patys
neuronų tinklai kaip ir atliekant tikrąją procedūrą [90, 98].
Prieš pradedant procedūrą ar kitą svarbų veiksmą, patariama ištarti
sužadinamąjį žodį ar frazę (angl. trigger words), t. y. bet kokius žodžius ar
frazes, padedančias tam žmogui sutelkti visą dėmesį į numatomą atlikti
užduotį. Suaktyvinti selektyvų dėmesį gali padėti ir aplinkos veiksnių
stebėjimas, atskirų aplinkos detalių įsiminimas ir pan., tas padėtų susikaupti
po didelės įtampos [91]
2.2.4. Traumos komandos vadovo veiksmai –
komandos narių instruktavimas
Susirinkus traumos komandos nariams, pradedamas instruktavimas
(angl. briefing), kurį vedą TK vadovas. Instruktavimas – tai diskusija,
kurios metu aptariami įvykiai, kurie netrukus nutiks. Jo tikslas – sumažinti
klaidų ir nesėkmių riziką, taigi ir žalos pacientui tikimybę. Instruktavimas
prasideda nuo traumos komandos narių prisistatymo, nurodomas vadovas
ir paskirstomos veiklos kiekvienam komandos nariui. Visi nariai turi žinoti,
ką būtent turės atlikti, kur stovėti. Instruktavimas leidžia traumos komandos
nariams aptarti pagrindinį planą ir atsarginius planus, o jei tokių nėra, juos
sukurti. Aptarimas prieš skubų darbą padeda užsitikrinti, kad yra reikiamas
skaičius tinkamų specialistų, turinčių tam tikrus gebėjimus. Patikrinama, ar
instrumentai ir medicininė įranga paruošta naudoti.
Instruktavimo metu aptariama, kaip gali kisti narių vaidmenys, kaip bus
bendraujama, kada bus pereinama nuo vieno plano prie kito. Naudingiausia,
jei traumos komanda aptaria veiksmų planą, visi kartu žingsnis po žingsnio
įvardija, kokių žinių, įgūdžių ir pan. reikės. Tyrimai rodo, kad tokie trumpi
aptarimai pagerina pagalbos teikimą ne tik simuliuotų situacijų, bet ir tikrų
klinikinių atvejų metu [99–104].
Dar vienas labai svarbus instruktavimo elementas – aplinkos įvertinimas.
Greitai apžiūrėjus aplinką, kurioje teks dirbti, nustatomi galimi pavojai
bei iššūkiai paciento ir personalo saugumui. Įvertinami akivaizdų pavojų
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keliantys veiksniai: kūno skysčiai, slidi danga, daiktai, trukdantys prieiti
ir judėti. Iš anksto įvertinus aplinką, sumažėja rizika, kad teikiant pagalbą
pritrūks vietos ar trukdys daiktai, už kurių galima užkliūti. Be to, patikrinamas
patalpos, aplinkos apšvietimas, aplinkos triukšmingumas, suvaldomas
personalas, pavyzdžiui, nurodoma nebūtinam medicinos personalui stovėti
už linijos [85, 105, 106].
2.2.5. Sunkią traumą patyrusio paciento
ištyrimas ir veiksmų seka SPS
Kai pacientas atvežamas į SPS, prieš jį perimant iš GMP personalo,
nedelsiant per 5 sek. įvertinama, ar pagal paciento būklę gali būti reikalinga
neatidėtina gyvybę gelbstinti intervencija, t. y. ar paciento kvėpavimo takai
atviri, ar yra masyvus išorinis kraujavimas, ar reikia pradėti gaivinimą.
Žiūrima, ar pacientas bendrauja su personalu (pvz.: ramus, susijaudinęs,
nekalba), kaip kvėpuoja (pvz.: normaliai, dažnai, nekvėpuoja), kokia
odos spalva, kraujotaka (pvz.: oda rausva, išblyškusi, melsva). Jei traumos
komandos vadovas nustato, kad būklė gyvybei grėsminga, jis nenurodo
pradėti pirminės apžiūros, bet tolesnius veiksmus perduoda traumos
komandos sprendimui. Ir priešingai, jei būklė gyvybei negrėsminga, nurodo
tęsi tyrimą pagal pradinį planą [77] (2.2.5.1 pav.).
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2.2.5.1 pav. „Horizontalus“ paciento ištyrimas ir veiksmų seka SPS
Pastaba: adaptuota pagal The European trauma course manual 4th edition (22)

Pirminę apžiūrą traumos komanda atlieka vienu metu, padėdami
vieni kitiems. TK vadovas prie paciento nesiliečia, geriausia vieta jam
– stovėti prie paciento kojų, nes iš čia geriausiai matomi visi atliekami
veiksmai. Pirminė paciento apžiūra atliekama nuo A iki D pagal ATLS
koncepciją: A – kvėpavimo takai (angl. airways), B – kvėpavimas (angl.
breathing), C – kraujotaka (angl. circulation), D – neurologinė būklė
(angl. disability), E – viso kūno apžiūra / paciento šildymas (angl.
exposure) [59, 72, 77, 107–109].
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Kvėpavimo takų praeinamumo ir kvėpavimo užtikrinimas
Visi veiksmai turi būti atliekami saugant paciento kaklinę stuburo dalį
nuo papildomų judesių. Įvertinamas kvėpavimo takų praeinamumas (pvz.,
ar pacientas kalba, ar kvėpavimo takai atviri), apžiūrima burnos ertmė,
išsiurbiamas susikaupęs sekretas, pašalinami stambūs svetimkūniai. Jei
pacientas nekvėpuoja, kvėpavimo takai atveriami rankomis, pakėlus smakrą
(jei pacientui įtariama stuburo trauma) arba atlošus galvą (kai stuburo
trauma neįtariama).
Sunkią traumą patyrusiems pacientams dažnai tenka atlikti endotrachėjinę
intubaciją, ypač kai paciento sąmonė sutrikusi, ar dėl kitų priežasčių reikalinga
užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą. Procedūra dažniausiai atliekama
naudojant vaizdo laringoskopą [110]. Esant kvėpavimo takų obstrukcijai ar
nudegimui, gali prireikti chirurginio kvėpavimo takų atvėrimo.
Visiems sunkią traumą patyrusiems pacientams skiriamas 100 proc.
koncentracijos deguonis pro kaukę su rezervuaru 10–15 l/min., kad SpO2
būtų daugiau nei 95 proc. Atidengiamas kaklas ir krūtinė. Įvertinama
trachėja: ar ji vidurio linijoje, ar neišsiplėtusios jungo venos. Atliekama
plaučių auskultacija: ieškoma susilpnėjusio kvėpavimo ar jo asimetrijos tarp
krūtinės pusių. Susilpnėjęs alsavimas, asimetrija auskultuojant, padidėjęs
kvėpavimo dažnis, išsiplėtusios jungo venos, trachėjos pasislinkimas ir
SpO2 sumažėjimas – galimi pneumotrokaso ar hidrotorakso arba įtampos
pneumotorakso požymiai. Įtarus pastarąjį, atliekama adatinė dekompresija –
taip laimima laiko pasiruošti ir atlikti pleuros ertmės drenažą. Jei yra atvirų,
„siurbiančių“ krūtinės žaizdų, uždedamas sandarus tvarstis arba tvarstis su
vožtuvu. Jei krūtinės ląsta nestabili, pacientą reikėtų intubuoti ir ventiliuoti
teigiamu slėgiu.
Krūtinės perkusiją ir klinikinį vertinimą papildo ir patikslina ultragarsinis
tyrimas, kuriuo galima nustatyti orą ir skystį pleuros ertmėje, širdies
tamponadą.
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Kraujotakos įvertinimas paciento apžiūros metu
Išorinis kraujavimas turi būti sustabdytas pirminės apžiūros metu. Galima
naudoti spaudžiamąjį tvarstį, o jei to nepakanka, ant galūnių dedamas
turniketas. Svarbu įvertinti vietas, į kurias galimas vidinis kraujavimas:
krūtinė (ją vertina atsakingas už kvėpavimą komandos narys), pilvas, dubuo
ir šlaunys. Pilvo apčiuopa ne visada galima pasitikėti, todėl patikslinimui
yra atliekamas ultragarsinis tyrimas. Dubens srities vertinimas atliekamas
tik vieną kartą (GMP personalas vertina dubens stabilumą) spaudžiant ties
šlaunikaulių didžiaisiais gumburais į vidų. Nustačius dubens nestabilumą,
jis yra imobilizuojamas įtvaru. Lūžus šlaunikauliui, į minkštuosius audinius
gali išsilieti iki 1,5 litro kraujo arba apie 30 proc. viso organizmo kraujo tūrio,
todėl labai svarbu atidžiai patikrinti šias vietas.
Pradedama gyvybinių funkcijų stebėsena, matuojamas AKS, prijungiamas
širdies monitorius, tikrinamas kapiliarų prisipildymo laikas, centrinis
ir periferinis pulsai. Punktuojamos bent dvi periferinės venos didelio
spindžio kateteriais (ne mažiau kaip 14 G). Jei venų punktuoti nepavyksta,
punktuojamas kaulas (blauzda, žastas arba klubakaulio sparnas), o jei
nėra galimybės to atlikti, punktuojama centrinė vena (jungo, šlaunies arba
poraktikaulinė). Paimami kraujo mėginiai ir pradedama infuzoterapija šiltais
tirpalais. Tais atvejais, kai įtariamas šokas arba nesustabdytas kraujavimas,
laikomasi restrikcinės infuzoterapijos ir kontroliuojamos hipotenzijos
principų, pradedami skirti kraujo produktai ir vaistai (vazopresoriai,
traneksaminė rūgštis, kalcis).
Jei širdies monitoriuje matyti QRS kompleksų alteracijos, yra
išsiplėtusios jungo venos ir šokas, galima įtarti širdies tamponadą. Jei ši
diagnozė patvirtinama ultragarsu, atliekama perikardo punkcija. Gelbstinti
torakotomija atliekama tais atvejais, kai pacientas patyrė kiaurinį krūtinės
sužalojimą ir įvyko klinikinė mirtis SPS arba GMP automobilyje, vežant į
SPS metu.
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Neurologinės būklės įvertinimas paciento apžiūros metu
Greitas neurologinės būklės įvertinimas atliekamas atvykus į SPS.
Tikrinama sąmonė ir neurologiniai simptomai. Sąmonė vertinama pagal
Glazgo komos skalę (GKS), kurioje 15 balų yra maksimalus rodiklis, t. y.
sąmonės nesutrikusi, 3 balai – gili koma, kai pacientas nereaguoja į skausminį
dirgiklį. Jei GKS nesiekia 8 balų, galima įtarti, kad paciento kvėpavimo takų
refleksai sutrikę, ir nedelsiant svarstoma apie greitos indukcijos intubaciją.
Tačiau, jei tik leidžia aplinkybės, pirmiau reikia stabilizuoti paciento būklę ir
tik tada taikyti greitą indukciją, taip bus sumažinta mirties rizika procedūros
metu. Pacientui patikrinami vyzdžiai, lateralizacijos simptomai. Esant
sutrikusiai neurologinei būklei, ištiriamas kapiliarinis gliukozės kiekis.
Nuosekli traumą patyrusio paciento viso kūno ir papildoma apžiūra
Tam, kad nebūtų pražiūrėti sužalojimai, adatų dūrio vietos, išbėrimai
ar kiti svarbūs požymiai, rekomenduojama pacientą visiškai nurengti.
Nurengtas pacientas paverčiamas ant šono (saugant stuburo stabilumą) ir
apžiūrima, čiuopiama nugara. Apžiūrėti nugarą itin svarbi, jei pacientas
patyrė kiaurinius sužalojimus (durtinius ar šautinius). Kartais nugaros
apžiūra atidedama: jei pacientas patyrė buką traumą ir (ar) būklė nestabili,
įtariamas dubens lūžis ar stuburo lūžis, jei pacientui bus atliekama viso kūno
KT.
Atidžiai apžiūrėjus išrengtą pacientą, svarbu jį išoriškai šildyti. Pacientas
yra užklojamas, skiriama šiltų skysčių, naudojami išoriniai šildytuvai, pvz.,
karšto oro antklodė.
Kai pirminė apžiūra pagal ABCDE baigiama, gali būti atliekama papildoma
apžiūra, kuri padeda nustatyti gyvybei grėsmingas būkles. Krūtinės ir dubens
rentgenogramos padeda greitai ir patikimai nustatyti galimą pleuros ertmės
patologiją (pvz.: pneumotoraksą, hemotoraksą), šonkaulių lūžius / nestabilią
krūtinės ląstą, įtarti aortos ar dubens žiedo vientisumo pažeidimą. Galima
užrašyti 12 derivacijų EKG, kuri parodo miokardo kontūzijai būdingus
pokyčius ar kitas priežastis, dėl kurių įvyko trauma (pvz., miokardo infarktą).
Sprendžiama dėl šlapimo pūslės kateterizavimo, norint įvertinti inkstų
pažeidimą ir skysčių apykaitą. Ši procedūra neatliekama, jei įtariamas šlaplės
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pažeidimas. Svarstomas zondo įleidimas į skrandį, kas padeda sumažinti
intraabdominalinį slėgį ir sumažinti aspiracijos riziką.
Jei dar iki šiol neatliktas, atliekamas tikslinis išplėstinis diagnostinis
pilvo tyrimas ultragarsu (angl. extended Focused Abdominal Sonography for
Trauma) (eFAST) – ieškoma laisvo oro ar skysčio pleuros ertmėse, skysčio
perikardo ertmėje / širdies tamponados, laisvo skysčio pilvo ertmėje.
Tikrinama abipus ties vidurine raktikaulio linija dėl galimo pneumotorakso
požymių, dėl laisvo skysčio dešinėje ir kairėje viršutinėje pilvo dalyje (kartu
dėl skysčio pleuros ertmėje abipus), laisvo skysčio dubenyje bei širdies
tamponados (subksifoidinis vaizdas).
Kinta požiūris į tai, kada galima atlikti KT. Seniau buvo laikomasi
griežto reikalavimo, kad KT tiriama tik tada, kai paciento būklė stabili.
Pastarąjį dešimtmetį atsiranda vis daugiau įrodymų, kad tyrimą galima
atlikti nedelsiant naudojant multidetektorinį KT, ypač esant sunkiai būklei
ar traumai [111–116]. Jei tiriama ne multidetektoriniu KT, vadovaujamasi
senąja rekomendacija.
Skausmo valdymas
Visiems pacientams skausmas turi būti numalšintas kuo greičiau
ir veiksmingiausiomis priemonėmis: psichologinėmis, fizinėmis ir
medikamentinėmis. Kaip teigiama K. Stašaičio darbe, Lietuvoje labiau
domėtis skausmu pradėta 1994 metais, tačiau daliai pacientų SPS skausmas
nebuvo valdomas arba nepakankamai efektyviai [117].
Žinoma, kad stresas sustiprina skausmo jutimą, todėl pacientą reikia
nuraminti, išlaikyti akių kontaktą, paaiškinti, kas daroma ir kas planuojama
atlikti. Fizinėms priemonėms priskiriamos šios procedūros: lūžių
imobilizacija – anksti stabilizavus lūžgalius, silpnėja skausmo, mažėja su lūžiu
susijęs kraujavimas, neurovaskulinio pluošto ir antrinio audinio pažeidimas;
nudegimų tvarstymas – hiperjautrūs nudegimo plotai bus mažiau skausmingi
uždengti steriliu tvarsčiu; ankstyvas imobilizacijos priemonių nuėmimas
(ilgos stuburo lentos, kaklo įtvaro) ir perkėlimas ant minkštesnio paviršiaus;
saugojimas nuo hipotermijos – drebulys didina skausmo intensyvumą.
Medikamentų skyrimas priklauso nuo skausmo intensyvumo.
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Pastebėta, kad sunkią traumą patyrę pacientai dažniausiai jaučia stiprų
skausmą, nustatytą pagal vaizdo analogijos skalę. Jiems paprastai skiriami keli
preparatai, veikiantys skirtingus skausmo mechanizmus, pvz.: paracetamolis
su nesteroidiniu vaistu nuo uždegimo (pvz., ketorolaku) bei opioidais
(pvz., fentaniliu). Gali būti skiriama ketamino skausmą malšinančiomis
dozėmis arba regioninės blokados. Preparato pasirinkimas priklauso ne
tik nuo skausmo stiprumo, traumos ar sužalojimo pobūdžio, bet ir nuo
kitų veiksnių: galimo šalutinio poveikio, paciento amžius, hemodinamikos
stabilumo, žinomų gretutinių ligų, vaistų sąveikos ir kt. Neretai norint
veiksmingai numalšinti skausmą, reikia atlikti lūžio arba išnirimo repoziciją,
o šis veiksmas atliekamas procedūrinės sedacijos metu [118].
Traumą patyrusio paciento antrinė apžiūra
Antrinė apžiūra – tai sisteminė, nuodugni visų kūno vietų apžiūra, kuria
siekiama nustatyti kitus patirtus sužalojimus, dažniausiai negrėsmingus
gyvybei. Nuo viršugalvio iki kojų pirštų galų (apimant ir kūno angas: burną,
nosį, ausis, šlaplę, makštį ir tiesiąją žarną) apžiūrimas kūnas, pakartotinai
įvertinamos gyvybinės funkcijos ir laboratorinių bei radiologinių tyrimų
duomenys. Tai svarbi paciento būklės tyrimo dalis, tačiau išsamiai atliekama
tik nesant gyvybei grėsmingų sutrikimų arba juos suvaldžius, t. y. kai paciento
būklė stabilizuota ir atliktos visos būtinos intervencinės procedūros. Jei
būklė nestabili, gali būti atlikta dalinė apžiūra, priklausomai nuo paciento
būklės ir sužalojimų. Kai kuriais atvejais pacientams jau po pirminės
apžiūros ir pradinio sprendimų priėmimo gali būti nustatyti gyvybei
grėsmingi sužalojimai, priimtas sprendimas vežti pacientą į operacinę, atlikti
angiografiją arba taikyti kitą skubų gydymą, siekiant stabilizuoti būklę,
išsaugoti galūnę ir kt. Tokiu atveju antrinė apžiūra gali būti atidėta iki to
laiko, kai paciento būklė bus stabilizuota ir pradėtas gydymas viename iš
specializuotos pagalbos skyrių [59, 77].
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Traumos komandos vadovo sprendimas – sulėtinimo technika
Teikti pagalbą sunkią traumą patyrusiam pacientui gali būti labai
sudėtinga, nes vienu metu atliekami plačios apimties medicininiai veiksmai
ar intervencijos. Dėl šios priežasties traumos komandos vadovas gali
negauti visos būtinos informacijos arba pasimesti informacijos gausoje.
Apdoroti visą informaciją vadovui dar sunkiau tada, jei jis kartu su komanda
atlieka ir techninius veiksmus, o nėra vien vadovas / stebėtojas. Tokiais
atvejais, kad komandai būtų lengviau planuoti kitą veiksmą, pasirenkama
sulėtinimo technika. Ji naudingiausia pradiniais pagalbos teikimo etapais,
kai informacijos labai daug, planuojant veiksmus arba staiga pradėjus
blogėti paciento būklei. TK vadovas paskelbia trumpą pertraukėlę, surenka
iš komandos struktūrizuotą informaciją (pvz., ABCDE principu), klausia
komandos nuomonės, pasidalina įžvalgomis apie paciento būklę ir tęsia
strateginį veiksmų planą arba jį skubiai koreguoja (angl. shared mental
model). Numatomi kiti komandos narių veiksmai ir paskiriamos užduotys.
Pertrauka dar kitaip vadinama STOP procedūra arba „10 sekundžių vertos
10 minučių“. Trumpa 10 sek. pauzė gali būti vertesnė nei daug ilgesnis
netikslingos veiklos laikas [119, 120].
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2.3. Traumos komandos netechniniai įgūdžiai
Pagalbos teikimas sunkią traumą patyrusiems pacientams – tarsi
komandinis sportas: reikia koordinuoti kognityvinius, techninius ir
sisteminius išteklius, viską atlikti dinamiškai, nes laikas yra ribotas. Dažnai
pasikartojantys iššūkiai gali viršyti pagalbos teikėjų galimybių ribas, o
ilgalaikis stresas sukelti perdegimo sindromą [121].
Pagalbos teikimas sunkią trauma patyrusiems pacientams yra ypatingas
iššūkis visai komandai: ištyrimo ir gydymo veiksmai vyksta vienu metu, o
kartu reikia girdėti ir vykdyti skubias komandines užduotis bei kitas būtinas
procedūras [122].
Netechninių įgūdžių (NTI) terminas kilo iš aviacijos pramonės ir
apibūdinamas kaip „socialiniai, kognityviniai ir asmeniniai įgūdžiai, kurie
prisideda prie techninių įgūdžių ir lemia saugų bei efektyvų užduočių
atlikimą“ [123]. Ryšys tarp NTI ir techninių įgūdžių bei saugumo reikšmingas
ne tik traumos komandos darbe, bet ir kitose medicinos srityse, kaip antai:
anesteziologijoje, chirurgijoje, tiek simuliuotoje, tiek realioje aplinkoje [24–
27]. Tyrimai rodo, kad kuo geresni komandos NTI, tuo geriau, efektyviau ir
saugiau ji gali dirbti [28, 29].
Literatūroje skiriamos keturios pagrindinės sritys, kurias jungia
komunikacija (2.3.1 pav.) [77], ir 13 smulkesnių NTI sričių [124].

2.3.1 pav. Penkios pagrindinės netechninių įgūdžių sritys
Pastaba: adaptuota pagal The European trauma course manual 4th edition [77]
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Lyderystė
Tai gebėjimas suburti komandą, išlaikyti struktūra ir koordinuoti
komandos veiklas. Lyderis / vadovas atlieka pagrindinį vaidmenį
koordinuojant komunikaciją ir sutelkiant bei išlaikant komandos budrumą
esamai situacijai spręsti. Iš esmės nuo vadovo labai priklauso, ar komandos
darbas bus sėkmingas.
Priklausomai nuo situacijos sudėtingumo ir komandos sudėties,
lyderystė gali būti perimama vienų komandos narių iš kitų ar paskirstyta
keliems nariams. Lyderis yra atsakingas už komandos gebėjimą valdyti
stresą, tarpusavio pasitikėjimą, užtikrinti psichologinį saugumą ir pozityvią
atmosferą [122, 125].
Komunikacija
Komunikacija – tai apsikeitimas žodine ir nežodine informacija.
Komunikuoti komandos nariai gali tarpusavyje ar su aplinkiniais (pvz.,
pacientu ar jo artimaisiais). Efektyvi komunikacija palengvina bendrą
situacijos suvokimą, užtikrina, kad užduotys bus gautos ir įvykdytos laiku.
Efektyvi komunikacija – tarsi klijai, laikantys visą komandą drauge ir
padedantys visiems nariams suprasti prioritetus, o vadovui greitai pastebėti
svarbią informaciją. Pastebėta, kad geriausių rezultatų pasiekiama komandai
bendraujant uždaros kilpos principu (nurodymas → patvirtinimas apie
nurodymo gavimą → patvirtinimas, kad nurodymas teisingai suprastas →
vykdymas → patvirtinimas apie įvykdymą). Vadovo bendravimo užduotis –
kad situacija būtų teisingai suprasta ir laiku paskirstytos užduotys, o komandos
narių – uždaryti kilpą ir pasidalyti informacija, kuri sustiprina komandos
narių požiūrį į situaciją ir jos suvokimą. Komunikacija efektyvesnė, kai į
komandos narį kreipiamasi tiesiogiai vardu [122, 126].
Komandinis darbas
Tai sąveika tarp asmenų, veikiančių atskirai, bet bendradarbiaujančių, kad
pasiektų bendrą tikslą. Komandinis darbas – tai lyderystės, tarpusavio veiklos
stebėjimo, prisitaikymo, komandos orientavimo ir kitų veiksnių visuma.
Komandiniam darbui reikalingas lyderis, kuris koordinuotų narius, kad jie
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galėtų maksimaliai atskleisti savo geriausias savybes (pvz., komanda būtų
stipresnė nei atskiri jos nariai). Tikslui pasiekti būtina tarpusavio pagarba,
sumažinta atskirtis tarp autoritetų ir kitų narių. Tada visi nariai jaučiasi
saugūs, nesivaržydami bendrauja, kalbasi, sprendžia problemas. Pagalbos
teikimo komanda dažniausiai nebūna pastovi, nariai keičiasi, gali keistis ir
vadovas ar susidaryti mažesnės komandos komandose, pvz., kvėpavimo takų
komanda ar krūtinės paspaudimų komanda [28, 29, 122].
Instruktavimas / planavimas
Tai struktūrizuotas aptarimas prieš pradedant teikti pagalbą, kurio metu
pasidalijama turima informacija ir aptariamos darbo detalės. Sudaromas
veiksmų planas, atsarginis planas ir paskirstomi narių vaidmenys. Dirbo
metu situacijai keičiantis, veiksmų planas gali būti atnaujinamas ir
keičiamas. Instruktavimas pašalina dviprasmybes skirstant vaidmenis, o taip
sumažinama klaidų tikimybė. Dažniausiai pasitelkiamas 4 žingsnių modelis:
ką žinome?; ko tikimės? (planas A); ką ir kaip keisime? (planas B); vaidmenų
pasidalijimas. Planuojančios komandos, teikdamos pagalbą, daro pauzes /
pertraukas, kad periodiškai atnaujintų ir tikslintų pradinio instruktavimo
planą netikėtai pasikeitus situacijai [99, 101, 122].
Išteklių valdymas
Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai paskirstomi taip, kad numatoma
veiksmų seka būtų naudingiausia ir atitiktų poreikius esamoje situacijoje.
Siekiant optimaliai įveiklinti komandos narius, reikia iš anksto žinoti ir
įvertinti jų gebėjimus bei įgūdžių lygį. Būtina laiku reaguoti į kintančius
išteklių poreikius [127, 128].
Streso / nuovargio valdymas
Tai individualūs ir komandiniai veiksmai, norint sumažinti ar pašalinti
neigiamus su stresu ar nuovargiu susijusius veiksnius. Laiku nesuvaldžius
streso, sutrinka bendras situacijos suvokimas, sumažėja gebėjimas priimti
logiškus sprendimus, trinka komandinis darbas. Nuovargio poveikis panašus.
Tinkama lyderystė, tarpusavio veiklų suderinamumas ir komunikacija yra
35

sritys, kurios padeda optimaliai orientuoti komandą, galinčią įveikti ūminį
stresą ir nuovargį [129].
Gebėjimas tapti sekėju
Gebėjimas tapti sekėju (angl. followership) – tai svarbi savybė, kuri
formuoja požiūrį į lyderį ar asmenį, gebantį atlikti tam tikrus nuoseklius
veiksmus, perduoti patirtį, gebėjimus ne tik lyderio lyderiui, bet ir kolegos
kolegai. Ši savybė labai svarbi medicinoje. Sekėjai turi didelę reikšmę
komandos darbo sėkmei. Jais gali būti nariai, kurie neturi lyderiui būdingų
savybių, bet turi kitas toje situacijoje labai svarbias savybes, reikšmingas
komandos darbui [130].
Aptarimas
Tai refleksija arba procesas, būtinas pasibaigus pagalbos teikimui.
Refleksijos uždavinys – peržiūrėti, kas teikiant pagalbą buvo padaryta
gerai, kas galėjo būti geriau, kas neatlikta. Svarbu išsiaiškinti ne tik tai, kas
padaryta, bet ir kodėl pasirinkta vienoks at kitoks veiksmų eiliškumas ar
gydymo taktika. Refleksijos tikslas – aptarti, kaip pagerinti komandos ir (ar)
atskirų jos narių techninius ir netechninius įgūdžius, numatyti konkrečius
sprendimus būsimiems atvejams.
Aptarimo metu labai svarbus grįžtamasis ryšys tarp komandos narių, kuris
užtikrina pasitikėjimo ir tarpusavio sutarimo kultūrą, lemia narių elgseną,
neabejotinai labai sunkaus ir įtempto darbo metu, nuo kurio priklauso
paciento baigtis [131–133].
Sprendimų priėmimas
Sprendimų priėmimas – tai komandos dinaminis procesas, kurio metu
interpretuojama iš paciento ir aplinkos surinkta informacija, suformuojama
darbinė diagnozė ir priimamas sprendimas dėl tolesnių veiksmų plano.
Gaivinimo metu sprendimai dažniausiai priimami nedelsiant. Sprendimų
priėmimo apibūdinimui vartojamas terminas komandinis protas arba
pasiskirstęs pažinimas, kur lyderis veikia, kaip centrinis vykdytojas, o
komandos nariai, kaip informacijos rinkėjai ir procedūrų atlikėjai. Tyrimai
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rodo, kad tais atvejais, kai sprendimai priimami bendru sutarimu, pagerėja
komandos darbo efektyvumas [125, 134].
Situacijos suvokimas
Tai gebėjimas stebėti, suvokti ir interpretuoti klinikinius įvykius bei
aplinką. Situacijos suvokimas apima tris dalykus: suvokti elementus
dinamiškoje aplinkoje ar sistemoje (pvz., paciento); suvokti prasmę, susijusią
su šiuo stebėjimu; projektuoti išvadas ir reaguoti į esamus ar būsimus
įvykius. Geras situacijos suvokimas yra būtinas sprendimams priimti.
Nuo jo priklauso komandos komunikacija ir veiksmų koordinavimas.
Situacijos apibendrinimai (ką matau, ką, mano manymu, tai reiškia ir ką,
mano manymu, toliau reikia daryti) padeda atnaujinti situacijos suvokimą
ir koreguoti veiksmus komandoje. Situacijos suvokimą galima pagerinti
instruktuojant, pakartotinai atnaujinant informaciją, kai keičiasi aplinkybės
ar klinikinė situacija, ar iš naujo sukuriant veiksmų planą, kai pradeda
įsivyrauti chaosas [28, 122].
Psichologinis pasirengimas
Tai ugdymas asmeninių ir komandinių psichologinių savybių, kurios
padėtų reguliuoti psichologinę būseną darbo metu. Gebėjimas nepasiduoti
jauduliui net tada, kai poreikiai viršija išteklius, į situaciją žiūrėti kaip į iššūkį,
o ne į grėsmę. To galima pasiekti pasitelkus taktinį kvėpavimą, kalbėjimą su
savimi, smegenų treniruotes. Psichologinį pasirengimą pagerina komandinė
veikla, pvz., instruktažas. Automatinio išmokimo technika (mokomasi tam
tikro veiksmo ar sekos iki visiško automatizmo) taip pat yra labai veiksminga
siekiant optimalaus psichologinio pasirengimo didelės įtampos sąlygomis
[91, 135].
Gebėjimas prisitaikyti
Gebėjimas prisitaikyti – tai esminis komandos gebėjimas atpažinti, kokių
veiksmų ar intervencijų reikia nedelsiant, tai yra laiku pakeisti savo struktūrą
ar veiksmus atsižvelgiant į pasikeitusią aplinką ar klinikinę situaciją. Šis
gebėjimas daryti pokyčius labai susiję su kitais NTI, kaip antai: bendras
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tikslas, situacijos suvokimas, sprendimų priėmimas ir aptarimas. Gebėjimas
prisitaikyti išugdomas atliekant 4 veiksmus, t. y. situacijos įvertinimas; plano
sukūrimas; plano įvykdymas; komandinis mokymasis. Kuo komandos
nariai geriau pažįsta vieni kitus ir žino vieni kitų stiprybes bei silpnybes,
tuo lengviau komandai prisitaikyti prie staigių pokyčių darbe. Kuo geresnis
situacijos suvokimas, tuo lengviau nuspėti artėjančius pokyčius ir komandai
prisitaikyti [122, 129].
Bendras tikslas
Bendrai suvokiamas tikslas (angl. shared mental model) atspindi bendrą
komandos narių suvokimą apie tikslą, užduotis, struktūrą ir komandos narių
vaidmenis pagalbos teikimo metu. Pageidautina, kad šis suvokimas būtų
vienodas visų komandos narių [29, 122, 126].
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2.4. Traumos komandos darbo kokybė
Škotijos traumos audito duomenys rodo, kad įdiegta traumos sistemos
audito programa padėjo pamatus pagerinti pacientų išgyvenamumą (nuo 65
iki 79 proc.). Diskutuojama, kokiais kokybės rodikliais galima išmatuoti visų
komandos narių indėlį greitai besikeičiančioje darbo aplinkoje su daugybę
veikiančių ir besikeičiančių veiksnių [81]. Traumos komandos darbo kokybė
dažnai vertinama registruojant ar analizuojant darbo metu padarytas klaidas.
Klaidų registravimas dažnu atveju yra subjektyvus ir priklauso nuo vertintojo
patirties ar atvejo sudėtingumo. Pasigendama objektyvių vertinimo kriterijų.
Skubios pagalbos skyriaus yra ta vieta, kur darbo klaidų tikimybė labai
didelė, nes nėra laiko delsti ar ilgai priiminėti sprendimus. Nedidelės klaidos
šiame etape gali būti mažai reikšmingos ar net nepastebėtos, bet vėliau lemti
paciento netektį. Tyrimai rodo, kad kiekvieno mirusio paciento atveju SPS
būna padaryta vidutiniškai 6,09 klaidos, net 3,47 jų tiesiogiai susijusios
su paciento mirtimi. Teigiama, kad net ir įdiegus traumos sistemą visiškai
išvengti klaidų nepavyksta, nors, kai kurių autorių duomenimis, iki 23 proc.
mirčių buvo galima išvengti [83].
Taigi traumos komandos darbo kokybei vertinti ir gerinti pasitelkiami šie
metodai: dokumentavimas, vaizdo įrašų peržiūra, aptarimas arba simuliacija [81].
Medicininės dokumentacijos peržiūra
Pasitelkus darbuotojus, peržiūrima ir analizuojama medicininė
dokumentacija. Tai lėtas ir ilgas procesas. Kai klinikinė situacija sudėtinga,
dažniausiai dokumentacija tvarkoma tada, kai atlikti skubūs veiksmai ir
paciento būklė yra stabili arba jam išvykus iš SPS [136]. Darbas yra sudėtingas,
nes retrospektyviai sunku prisiminti veiksmo ar intervencijos atlikimo laiką,
veiksmų eiliškumą, komunikacijos pobūdį ir kitas detales.
Tik padarius garso ar vaizdo įrašus, galima atkurti traumos komandos
bendravimą, medicininius veiksmus ir papildyti dokumentus. Vien tik
dokumentacijos svarba mokymuisi ir atvejų aptarimui yra minimali.
Manoma, kad peržiūrint dokumentaciją nustatoma vos 20 proc. klaidų,
lyginant su klaidomis, kurios pastebimos peržiūrint vaizdo įrašus [137].
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Simuliacija
Traumos komandos darbo kokybė gali būti vertinama ir simuliuotoje
aplinkoje. Pastaruoju metu mokymo procese vis dažniau naudojami
įvairūs simuliatoriai ir manekenai [38]. Anksčiau simuliacijos buvo skirtos
konkrečiam veiksmui atlikti ar išmokti ir orientuotos į vieną asmenį. Dabar jau
naudojami manekenai, kurių vidinis įrenginys labai artimas realiai žmogaus
fiziologijai ir reaguoja į atliktus veiksmus, todėl vis dažniau pasitelkiami
komandinio darbo, komunikacijos, bendradarbiavimo, lyderystės ir kitų
NTI mokymams [39–41]. Manoma, kad sudėtinga įrodyti klinikinių
simuliacijų naudą teikiant pagalbą sunkios traumos atveju (išgyvenamumui
ar gydymo trukmei), nes, kaip minėta anksčiau, ją patyrę pacientai turi
daugybę kintamųjų, kas neabejotinai veikia visą komandinio darbo sistemą
[30, 31]. Tyrimai rodo, kad tikslinės simuliacijos, jų periodinis kartojimas
gali padėti sutrumpinti paciento ištyrimo laiką bei laiką iki radiologinių ar
kitų tyrimų [42, 138]. Pastebėta, kad mokymams naudojant simuliacijas
galima reikšmingai sutrumpinti laiką iki gyvybę gelbstinčių intervencinių
procedūrų: torakotomijos, laparatomijos ar kraniotomijos [43]. Simuliacijų
metų galima pastebėti ne tik technines ir netechnines komandos silpnąsias
vietas, bet ir identifikuoti sistemines problemas. Šį efektą sustiprina vaizdo ir
garso įrašymas, įrašų peržiūra su komanda [44].
Vaizdo įrašų peržiūra
Peržiūrint traumos komandos darbo vaizdo įrašus, galima pastebėti
daugiau klaidų, pagalbos teikimo nesutapimų su protokolu nei peržiūrint
medicininę dokumentaciją. Tai yra vienas iš patikimiausių audito būdų
[139]. Vaizdo medžiagos peržiūros padeda pastebėti tiek technines, tiek
netechnines klaidas [129, 137, 134].
Analizuojant įrašus, kuriuose komandos atliko endotrachejines intubacijas
traumą patyrusiems ir terapinio profilio pacientams, buvo pastebėtos klaidos,
susijusios su komunikacija, komandinio darbo koordinavimu ir pavėluotu
užduočių įvykdymu. Remiantis peržiūrų rezultatais, kad būtų padidintas
procedūros saugumas, atnaujinta intubavimo technika traumas patyrusiems
pacientams [140].
Atidžiai analizuojant įrašus, galima pastebėti įvairias detales, kurios
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lemia teikiamą pagalbą, pavyzdžiui: TK vadovo darbo ypatumus [141], laiką
iki intervencijų ir ištyrimo veiksmų [23, 46], laiką iki radiologinių tyrimų
atlikimo [23, 47] ir kaip komandos veiksmai atitinka ATLS protokolą [142,
143].
Įrašų peržiūros metu galima atpažinti ir klasifikuoti padarytas klaidas.
Nustatyta, kad traumos komanda vidutiniškai padaro 2,4 pažinimo tipo
klaidas kiekvieno atveju, t. y. netinkamai dokumentuoja, neįtaria arba
neatpažįsta tam tikros informacijos, dėl ko gali pasikeisti ir numatomo
gydymo taktika [144]. Neabejojama, kad kuo traumos komanda prasčiau
organizuota, tuo didesnė galimų klaidų tikimybė [23].
Neseniai atlikta apžvalga atskleidė, kad vaizdo įrašų peržiūros gali būti
naudojamos sisteminėms kliūtims nustatyti, įvairių įrankių validavimui,
asmeninių apsaugos priemonių, sugaišto laiko atliekant veiksmą ar procedūrą
įvertinimui, procedūrų peržiūrai (pvz., torakotomijos ar kaulo punkcijos) ir
kitų efektyvumą ir saugumą lemiančių veiksmų analizei [145].
Aptarimai
Literatūroje aptarimai minimi kaip neatskiriama simuliacijos sesijos dalis,
tačiau jie nebūtinai siejami su simuliacija, nes dažniausiai vyksta jau po
įvykio [132]. Aptarimas yra pokalbis, kurio metu jo vedėjas sukuria refleksiją,
reikalingą mokymosi procesui. Atliekama analizė ir asmeniui pasakoma,
kaip jam sekėsi, kur yra spragos, kaip jam patobulėti [146]. Aptarimo metu
sukuriama galimybė reflektuoti įvykį: kas nutiko, kokia buvo veiksmų seka,
kokios mintys ar sprendimai lėmė pasirinktą veiksmų eiliškumą. Refleksijos
neabejotinai kuria ir tobulina mokymosi ciklą [147].
Grįžtamasis ryšis yra specifinės informacijos perdavimas pagal nustatytą
formą ir skiriasi nuo aptarimo, kuris yra tarsi pokalbio analizė [148]. Tyrimų
duomenimis, nuodugnūs aptarimai gali pagerinti tiek individualią, tiek
komandinę veiklą įvairiose organizacijose [149]. Aptarimai, kaip simuliacijos
dalis, medicinoje gerina dalyvių techninius ir netechninius įgūdžius. Šis
efektas nustatytas operacinių personalo, traumos komandos, anesteziologijos
mokymų metu [131, 138, 146, 150–153].
41

1.

2.

3.

4.

5.

Aptarimo etapai [133, 154–156]:
Suformuluojamas aiškus tikslas, ko tikimasi simuliacijos metu ir (ar)
kokie rodikliai bus objektyviai vertinami. Tikslas turi būti konkretus,
lengvai suprantamas ir turėti aiškius vertinimo kriterijus. Jei aptarimas
vykdomas ne po simuliacijos, prieš pradedant reikia suformuluoti jo
tikslą.
Reakcijos etapas, kurio tikslas dalyviams leisti išsakyti savo emocijas,
kaip jie jaučiasi po įvykio. Tai padeda dalyviams nusiraminti ir pereiti
prie kito aptarimo etapo.
Situacijos atkūrimo etape atkuriama situacija nuo pradžių. Sakomi tik
faktai be jų interpretacijos. Tai yra svarbu, nes dalis komandos narių,
priklausomai nuo įvykio, gali nežinoti, kas vyko pradžioje ar pabaigoje.
Pavyzdžiui: gaivinimą pradėjo slaugytoja ir kvietė gydytoją, tokiu atveju
gydytojas nežino, kaip slaugytoja atpažino klinikinę mirtį arba kas
nutiko, kiek užtruko klinikinės mirties atpažinimas.
Analizės etape ieškoma, kaip pasiekti pradžioje iškeltą tikslą. Situacijos
aptarimo etape aptarimo vedėjas turėjo gerai klausytis, kas vyko ir
pastebėti papildomas problemas, kurios susijusios su iškeltu tikslu.
Šiame etape aptarimo vadovas užduoda tikslinius atviro tipo klausimus,
kad diskutuojant būtų rasti priežastiniai ryšiai ir sprendimai pagal tokį
principą: pastebimas neatitikimas tarp veiksmo, kurį norėta atlikti,
ir jau atlikto veiksmo; duodamas grįžtamasis ryšys apie neatitikimą
priimtiems standartams; išsiaiškinama, kaip tai nutiko, kokia to
priežastis; padaromos išvados, ką reikia padaryti, kad procesas pagerėtų.
Apibendrinimo etapo tikslas – kad kiekvienas aptarimo dalyvis visą
diskusiją, kuri įvyko analizės etape, apibendrintų sau tinkamu būdu,
t. y. išsineštų jam svarbią aiškią žinutę, kurią galėtų pradėti taikyti
praktikoje. Kitaip tariant, kiekvienas dalyvis turi atsakyti į klausimus: ką
būtent, kaip būtent, kur būtent ir kada būtent.
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2.5. Koronaviruso 2019 (COVID-19) pandemija
Nauja lengvai plintanti kvėpavimo takų infekcija atsirado Kinijoje, Uhano
mieste, Hubėjau provincijoje 2019 gruodžio mėnesio pradžioje ir greitai
išplito po visą pasaulį [66] (2.5.1 pav.).

2.5.1. pav. COVID 19 atvejų pasiskirstymas pasaulio žemėlapyje
Pastaba: adaptuota pagal PSO COVID 19 duomenis [158]

2020 m. kovo mėn. 11 d. PSO paskelbė šią infekciją pasaulio sveikatos
krize ir pandemija [68], kuri tapo viena sunkiausių ir daugiausiai gyvybių
nusinešusia pandemija per paskutinį šimtmetį. PSO duomenimis, šia liga
susirgo daugiau nei 530 mln., mirė per 6,3 mln. žmonių [158]. Visuomenės
sveikatos krizė sukėlė ekonominę krizę, kuri paveikė tiek asmeninę, tiek
socialinę gerovę ir atsilieps ateičiai. Be to, pandemija atskleidė sveikatos
sistemos trapumą ir problemas, kurios buvo žinomos, bet ignoruojamos.
Viena iš problemų ta, kad sveikatos sistemos finansuojama pasekmėms
gydyti, o ne profilaktikai ir investicijai į ateitį [160]. Pandemija sukėlė ne
tik ekonominę krizę, bet kai kuriose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, Afrikoje,
Pietų Amerikoje net maisto trūkumą. Įvairiose šalyse buvo imtasi skirtingų
priemonių jai suvaldyti, didžioje dalyje pasaulio šalių periodiškai skelbti
griežtesni ar lengvesni ribojimai [161]. Visa tai lėmė visuomenės psichologines
problemas, sveikatos priežiūros specialistų trūkumą, laikinus trikdžius
medicinos sistemoje, pavyzdžiui, ilgą laukimo laiką SPS ir pavėluotą pagalbą
planinių ligų ar operacijų atvejais [150, 151, 153].
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2.5.1. COVID-19 pandemija Lietuvoje
Lietuvoje pirmasis COVID-19 atvejis užfiksuotas 2020 metų vasario 28
dieną. Per visą pandemijos laikotarpį nustatyta daugiau nei 1 mln. ligos
atvejų, iš kurių daugiau nei 9 tūkst. baigėsi mirtimi [72]. Siekiant suvaldyti
pandemiją, pirmasis karantino laikotarpis paskelbtas 2020 m. kovo 16 dieną
ir įvesti draudimai:
o uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus
vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar)
tarptautinis krovinių vežimas, asmenis, turinčius teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų
pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m.
Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių
kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį
personalą bei jų šeimos narius;
o uždrausta Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos
Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą,
vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo
įgalioto asmens leidimu;
o ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus
susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama
užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu;
o draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų
uostą;
o valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių
valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami
nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas
atlikti darbo vietoje;
o draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas
ir fizinis lankytojų aptarnavimas;
o draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai
bei susibūrimai;
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o draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų
veikla, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios
su gydymu;
o draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų,
naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai
maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams;
o draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus
maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavimą, veikla,
taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas
internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos gyventojams;
o draudžiama teikti grožio paslaugas, lošimo namų (kazino) ir lošimo
automatų salonų veikla;
o draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus
su gynėjais;
o stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla
visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant
ugdymo procesą nuotoliniu būdu;
o planinių operacijų ir hospitalizavimo atidėjimas, išskyrus pagalbą ir
sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų
būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė;
o pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir
vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.;
o medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos
atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą;
o ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas,
konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas
ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų
paskyrimas, slaugytojo konsultacijos;
o planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų
atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui
atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai
pablogėtų paciento būklė;
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o visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos
priemonių atidėjimas;
o draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų
įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
Sumažėjus susirgimų skaičiui nuo gegužės 15 dienos buvo sumažintas
draudimų griežtumas. Leistas viešojo maitinimo įstaigų darbas ir kontaktinis
ugdymas švietimo įstaigose. Vėliau leisti vieši susibūrimai iki 1 tūkst. žmonių,
po truputį mažinti visi draudimai ir 2020 metų birželio 16 dieną karantinas
atšauktas.
Antroji COVID-19 susirgimų banga prasidėjo 2020 metų spalio 9 dieną,
kai per dieną užregistruoti 133 nauji susirgimo atvejai, karantinas pirmiausiai
paskelbtas Raseinių savivaldybėje. Priklausomai nuo ligos atvejų skaičiaus
skelbiamas ir atšaukiamas karantinas įvairiose savivaldybėse ir 2020 metų
lapkričio 7 dieną naujų atvejų skaičiui per dieną pasiekus 1 972 atvejų,
paskelbtas visuotinis karantinas su griežtais suvaržymais ir draudimais.
Vėlgi mažėjant atvejų skaičiui nuo 2021 metų kovo mėnesio po truputį buvo
pradėti mažinti ribojimai ir galiausiai 2022 metų gegužės 1 dieną Lietuvoje
visiškai nutraukta ekstremali situacija, paskelbtas pandemijos suvaldymas.
Ši informacija yra svarbi dėl to, kad skirtingi draudimai galėjo būti susiję
su skirtingu ligoninių apkrovimu, traumų pobūdžiu ir pagalba jų metu.
2.5.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikų
SPS restruktūrizacija Covid-19 pandemijos metu
LSMUL KK yra aukščiausio lygio traumų centras 564 tūkstančių gyventojų
regione. SPS per metus gydoma apie 63 tūkst. pacientų, iš kurių apie 22 proc.
atvyksta dėl traumų. Paskelbus karantiną, Kauno klinikų SPS buvo padalytas
į dvi dalis: „karščiuojančių“ ir „švarių“. „Karščiuojančių“ dalis atskirta nuo
„švarių“ ir įkurta patalpose, kur iki pandemijos buvo vaikų SPS. Čia gydyti
visi pacientai, kurių kūno temperatūra viršijo 37,30 C, sergantys COVID-19
arba turėję kontaktą bei patiriantys kvėpavimo takų infekcijai būdingų
simptomų (kosulys, skrepliavimas, gerklės skausmas, sloga ir panašiai).
„Švaraus“ SPS patalpos liko nepakitusios. Čia gydyti visi kiti pacientai, taip
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pat ir patyrę sunkią traumą, nes šoko kambariai buvo priskirti „švariam“
SPS. Pacientams, kuriems reikėjo KT, iš „karščiuojančių“ SPS buvo vežami į
atskirą patalpą nei „švarūs“. Iš esmės sunkių traumų logistika liko nepakitusi.
Personalas, teikdamas pagalbą, naudojo apsaugos priemones, kaip buvo
reikalaujama tuo metu, t. y. akių apsauga, pirštinės, respiratorius, jei nežinoma
ar sunkią traumą patyręs pacientas karščiavo / buvo turėjęs kontaktą su
sergančiu COVID-19 infekcija, turėjo būti naudojamos aukščiausio lygio
asmens apsaugos priemonės: kostiumai, dengiantys galvą, kojas, rankas,
pėdas, ir FFP 3 respiratoriai.
2.5.3. COVID-19 pandemijos įtaka sunkioms traumoms
Karantinas ir visi anksčiau aprašyti ribojimai pakeitė žmonių veikimo
įpročius ir pagilino psichologines problemas. Socialinė ir fizinė izoliacija,
nuolatinis buvimas su tais pačiais žmonėmis ir negalėjimas laisvai kontroliuoti
savo gyvenimo neigiamai atsiliepė tiek fizinei, tiek psichologinei sveikatai.
Ne veltui pastebėtas padidėjęs alkoholio suvartojimas tiek bendrojoje, tiek
medicinos darbuotojų populiacijoje, dėl ko taip pat padaugėjo traumų,
nelaimingų atsitikimų ir savižalos atvejų [164–166].
Tyrimų duomenimis, karantino metu daugiau traumų nutiko namuose,
mažiau viešose vietose, kas nėra netikėta turint omenyje, kad iš esmės buvo
draudžiama išeiti iš namų [167–169]. Didžiosios dalies tyrimų duomenys
sutampa, kad sunkias traumas patyrusių pacientų, gydytų ligoninėje,
skaičius sumažėjo [170–175]. Pastebėta, jog tyrėjų pateikta informacija
pagal demografinius rodiklius labai skyrėsi: pacientai buvo vyresni [172,
175, 176] arba jaunesni [167, 168], atvyko daugiau vyrų [166, 167, 177,
178] arba daugiau moterų [171], dar kitiems reikšmingų skirtumų nustatyti
nepavyko [170, 173, 174, 179–182]. Rezultatai labai priklauso nuo regiono,
kur atliktas tyrimas, JAV buvo pastebėta, kad į SPS atvyko mažiau baltųjų
[177] ir daugiau su šautiniais sužalojimais [170, 181, 183]. JAV ir Kanadoje
atlikti tyrimai parodė, kad suvaržymų metu buvo daugiau asmens užpuolimo
atvejų [166, 184], skirtingai nuo pietų Australijos, kur nustatytas užpuolimų
atvejų sumažėjimas [168]. Airijoje ir Kanadoje registruota daugiau kritimo
iš aukščio atvejų [171, 184], priešingai nei JAV, kur SPS gydyta mažiau
pacientų, kritusių iš aukščio COVID-19 pandemijos metu, nei iki jos [177].
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Daugumoje studijų nustatytas sužalojimų eismo įvykiuose sumažėjimas
[165, 167– 169, 173, 181, 184, 185].
Patirtų traumų sunkumas įvairiuose tyrimuose irgi nustatytas skirtingas:
arba sumažėjęs [182, 186], arba padidėjęs [187], bet daugumos duomenims,
karantino ir ikikarantininiu laikotarpiais nesiskyrė [165–167, 169, 170, 172,
176– 81, 185, 188].
Skirtingų šaltinių duomenimis, pacientai karantino metu buvo gydyti
ilgiau [174, 178] arba trumpiau [175], arba nebuvo nustatyta statistiškai
reikšmingo ryšio tarp gydymo trukmės [173, 181, 185, 186, 188].
Nepaisant to, kad daugumoje studijų pacientų skaičius sumažėjo ir
pacientų sužalojimai buvo lengvesni, reikšmingas mirštamumo sumažėjimas
nustatytas tik dviejuose [181, 188], o kituose skirtumo nebuvo [173, 174,
176, 177, 185, 186].
Nehomogeniški rezultatai rodo, kad žmonių elgesys ir pomėgiai tam
tikrais gyvenimo tarpsniais labai skiriasi ne tik tarp gretimų šalių, bet ir tarp
kontinentų, skirtingos ir traumos pagalbos organizavimo sistemos.
Apibendrinant galima teigti, kad traumas patyrę pacientai yra viena
iš aktualių sveikatos priežiūros sričių, nes duomenų apie sunkias traumas
patyrusius pacientus, pagalbą jiems bei vėlyvuosius rezultatus ir Lietuvoje,
ir kaimyninėse šalyse turima mažai. Teikiamos pagalbos kokybė ir laikas
priklauso nuo visos traumos sistemos grandinės, kuri apima visą pagalbos
kelią nuo prevencijos iki finansavimo. Pastebėta, kad daugiausiai klaidų
padaroma pradiniuose pagalbos teikimo etapuose, tai yra įvykio vietoje
ir skubios pagalbos skyriuje. SPS dirbantiems specialistams tenka priimti
labai greitus sprendimus, turint mažai informacijos apie įvykį. Be abejonės,
sėkmingas paciento gydymas priklauso nuo traumos komandos techninių
ir netechninių įgūdžių. Techniniai įgūdžiai ir pagalbos teikimo standartas
yra visuotinai pripažįstami ATLS principai. Siekiant pagerinti traumos
komandos darbą svarbu atsižvelgti į visus aprašytus aspektus, o norint
užtikrinti nuolatinį tobulėjimą reikia nuolat vertinti visas sudedamąsias
sistemos dalis.
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3. TYRIMO METODIKA
3.1. Medicininio tyrimo bioetika
Tyrimo etapai vykdyti gavus biomedicininio tyrimo etikos komiteto
leidimus Nr. BEC-LSMU (R) – 09 (2015–2022 m.) ir Nr. BEC-LSMU(R)-29
(2017–2021 m.).Visi veiksmai tyrimo metu atlikti laikantis Helsinkio
deklaracijoje nurodytų geros klinikinės praktikos reikalavimų. Pagrindinė
tyrimo dalis vykdyta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų Skubios pagalbos skyriuje.
3.2. Tyrimo dalys ir tiriamieji
Uždaviniams pasiekti tyrimas suskirstytas į tris dalis. Tyrimo dalių
laikotarpių schema pavaizduota 3.2.1 paveiksle.

3.2.1 pav. Tyrimo chronologinė eiga
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3.2.1. I dalis. Lietuvos traumos sistemos įvertinimas.
Tyrimas pradėtas Lietuvos traumos sistemos įvertinimu ir sisteminių
pokyčių analize, kurios tikslas – išsiaiškinti, kaip teikiama pagalba traumą
patyrusiam pacientui. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, analizuoti Alytaus,
Panevėžio, Vilniaus universitetinės ligoninių bei LSMUL Kauno klinikų
duomenys. Į tyrimą įtraukti traumą patyrę vyresni nei 18 m. asmenys,
kuriems 2007 ir 2012 m. buvo taikomas stacionarinis gydymas. Kiekviename
traumos centre pagal medicininio audito rekomendacijas atsitiktinai atrinkti
2–3 proc. tiriamųjų. Tiriamųjų grupės gydymo įstaigose lygintos pagal šiuos
kriterijus: traumos sunkumą; venos kateterizavimą; laiką nuo paciento
atvykimo iki kompiuterinės tomografijos, ultragarsinio tyrimo, kraujo
tyrimų; gyvybę gelbstinčių procedūrų skaičių; laiką iki galutinio gydymo
sprendimo priėmimo; gydymo ligoninėje trukmę; mirštamumą.
3.2.2. II dalis. Vaizdo įrašų, atliktų skubios pagalbos skyriuje,
analizės ir struktūrizuotų aptarimų reikšmė
traumos komandos darbui
Šios dalies tyrimas vykdytas dviem etapais: 1) analizuoti traumos
komandos darbo techniniai ir netechniniai įgūdžiai sunkių traumų atvejais
prieš įdiegiant struktūrizuotų aptarimų procesą (2017-01-01–2017-08-31
laikotarpis) – iki SA grupė (kontrolinė); 2) vertinta vaizdo įrašų, atliktų SPS,
analizės ir struktūrizuotų aptarimų įtaka traumos komandos darbui (202109-01–2022-02-28 laikotarpis) – po SA grupė (tiriamoji).
Įtraukimo į tyrimą kriterijai:
• Pacientai, kuriems buvo aktyvuota traumos komanda skubios pagalbos
skyriuje.
• Pacientų amžius ≥18 metų.
• Kokybiškas vaizdo įrašas
Neįtraukimo į tyrimą kriterijai:
• Pacientų amžius <18 metų.
• Dalinis arba nekokybiškas vaizdo įrašas.
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Tyrimo nuo 2017-01-01 iki 2017-08-31 laikotarpiu aktyvuotos 162
traumos komandos, o nuo 2021-09-01 iki 2022-02-28 – 148. Tyrimo metu
vertinta, ar pagalbos teikimas kiekvienam pacientui atitiko ATLS (angl.
Advanced Trauma Life Support) principus [52], ir traumos komandos narių
netechniniai įgūdžiai. Tam pasitelkti vaizdo ir garso įrašai.
Pacientų įtraukimo schema pateikta 3.2.2.1 pav.

3.2.2.1 pav. Tiriamųjų įtraukimo schema
Pastaba: *pacientai neanalizuoti dėl nepilno arba nekokybiško vaizdo įrašo

Traumos komanda
Traumos komandos aktyvacijos kriterijai ir tipai apibrėžti Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu (13) ir LSMUL KK
ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu (V-421) (3.2.2.1 lentelė).
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Lentelė 3.2.2.1. Traumos komandos aktyvavimo kriterijai
1.

sąmonės sutrikimai < 9 balų pagal GKS;

2.

KD < 8 arba > 30 k/min.;

3.

AKS < 90 mmHg;

4.

Sp02 < 90%;

5.

ŠSD > 120 k/min;

6.

Stridoras;

7.

Lūžę du ilgieji kaulai ir/ar dubuo;

8.

Kiauriniai sužalojimai kakle, krūtinėje, juosmenyje;

9.

Įtariamas vidinis kraujavimas;

10. Nestabili krūtinės ląsta;
11. Nudegimas >18% kūno ploto ir /ar kvėpavimo takų nudegimas;
12. Traumos metu įvyko galūnių amputacijos aukščiau plaštakų ar pėdų.
„Geltonosios“ TK aktyvavimo kriterijai:
nėra nei vieno iš „Raudonosios“ TK aktyvavimo kriterijų
1.

Pacientas autoįvykio metu nukentėjo kaip pėstysis, dviratininkas,
motociklininkas,

važnyčiotojas;
2.

Pacientas nukentėjo sprogimo ar susišaudymo metu;

3.

Pacientas nukentėjo krisdamas daugiau nei iš 3 metrų aukščio ar
nardydamas.

4.

Vaduojant nukentėjusįjį reikėjo gelbėtojų pagalbos.
„Raudonąją“ traumos komandą sudaro:

1. Traumos komandos vadovas – gydytojas chirurgas, o iki jam atvykstant
gydytojas anesteziologas-reanimatologas arba skubiosios medicinos
gydytojas;
2. Gydytojas anesteziologas-reanimatologas arba skubiosios medicinos
gydytojas;
3. Bent du gydytojai rezidentai (skubiosios medicinos arba chirurginės
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specialybės) ir vyresnysis gydytojas rezidentas chirurgas;
4. Gydytojas ortopedas-traumatologas;
5. Gydytojas radiologas ir radiologas technologas;
6. Du slaugytojai ir du slaugytojų padėjėjai.
„Geltonosios“ traumos komandos sudėtis:
1. Traumos komandos vadovas – gydytojas anesteziologas-reanimatologas
arba skubiosios medicinos gydytojas;
2. Bent du gydytojai rezidentai (skubiosios medicinos arba chirurginės
specialybės) ir vyresnysis gydytojas rezidentas chirurgas;
3. Gydytojas radiologas ir radiologas technologas;
4. Du slaugytojai ir du slaugytojų padėjėjai.
Traumos komanda buvo aktyvuojama SPS dirbančio gydytojo, slaugytojo
ar gydytojo specialisto (chirurgo, ortopedo-traumatologo) per Operatyvųjį
darbo koordinavimo centrą šiais atvejais:
1. Kai TK aktyvavimo kriterijų nustatyta traumą patyrusiam pacientui
atvykus į SPS ar bet kuriuo metu jį tiriant ir gydant SPS;
2. Kai gautas GMP personalo pranešimas, kad reikia aktyvuoti TK;
3. Kai, esant TK aktyvavimo kriterijų, per 24 val. nuo patirtos traumos
pacientas buvo pervežamas į Kauno klinikas iš kitos gydymo įstaigos,
kurioje būtinieji tyrimai traumos sunkumui nustatyti neatlikti, o paciento
būklė leidžia jį tirti ir gydyti SPS.
Į ligoninę atvykęs pacientas, kuriam GMP arba SPS nustatyta sunki
trauma, toliau buvo gydomas šoko kambaryje.
Vaizdo ir garso įrašymo įranga bei naudojimo metodai
Skubios pagalbos skyriuje yra du šoko kambariai (IT1 ir IT2), abiejuose
įrengtos trys prie lubų (aukštis – 2,95 m) montuojamos kameros, kurios
įrašė didelės raiškos vaizdą ir garsą. Duomenų apsauga užtikrinta pagal ISO27000 duomenų saugos standartą ir Europos Sąjungos bendrojo duomenų
apsaugos reglamento reikalavimus.
Naudotos DH-IPC-K200A kameros, įrašančios „Full HD“ (1920 × 1080)
vaizdus, su integruotais mikrofonais ir trimate triukšmo mažinimo sistema.
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Visų kamerų objektyvų apžvalgos kampas – 86,5°. Dvi kameros buvo įrengtos
kambario šonuose, o viena – kambario gale, kad pacientų priežiūros zona
būtų matoma optimaliai. Scheminis vaizdo kamerų išdėstymas ir pro jas
matomas vaizdas pateiktas 3.2.2.2, 3.2.2.3 ir 3.2.2.4 paveiksluose.

3.2.2.2. pav. Schematinis kamerų išdėstymas
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3.2.2.4. pav. Vaizdas pro IT2 kameras
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3.2.2.4. pav. Vaizdas pro IT2 kameras
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Vaizdo ir garso srautai buvo išsaugomi DH-NVR5832 tinklo vaizdo
įrašymo įrenginyje, kuriame yra 32 TB atminties. Vaizdus galima įrašyti,
atkurti ir peržiūrėti. Visi įrašai buvo saugomi vieną mėnesį po įvykio
ir tyrėjui pasiekiami prisijungus prie Smart Pro Surveillance System
(SmartPSS Dahua Technology USA inc.). Visus įrašus vertino vienas tyrėjas.
Svarbus vertinamasis laikotarpis – viena valanda nuo patekimo į šoko
kambarį. Vertinta tik pirmoji valanda, nes visuotinai pripažįstama pirmos,
vadinamosios auksinės, valandos taisyklė [192, 193]. Tyrimo laikotarpiu buvo
aktyvuotos 162 traumos komandos, bet nuodugniai analizuoti 143 traumos
komandos darbo įrašai, nes 19 įrašų dėl tam tikrų techninių nesklandumų
buvo netinkami.
Techninių įgūdžių vertinimas
Naudojantis vaizdo įrašais vertinta, ar kiekvienam pacientui teikiama
pagalba atitiko ATLS protokolą (visuotinai pripažįstami patyrusiojo traumą
tyrimo principai [32]), t. y. šiuos techninius veiksmus: 1) krūtinės ląstos
apčiuopa, 2) plaučių auskultacija, 3) kraujo įsotinimo deguonimi matavimas,
4) širdies monitoriaus prijungimas, 5) AKS matavimas, 6) pilvo apčiuopa, 7)
dubens stabilumo vertinimas, 8) šlaunų apčiuopa, 9) ligonio pavertimas ir
nugaros apžiūra, 10) temperatūros matavimas, 11) apsauga nuo hipotermijos
(užklojimas). ATLS protokolo techninių įgūdžių įvykdymo apimtis buvo
apskaičiuota pagal 11 veiksmų (žingsnių) atlikimą (atlikta arba neatlikta) ir
išreikšta procentais. 100 procentų rodo, kad pritaikyti visi 11 ATLS protokolo
techniniai įgūdžiai.
Tyrimo metu vertintas laikas, kada atlikti medicininio ištyrimo ar
pagalbos veiksmai. Laikas (sekundžių tikslumu) buvo pradėtas registruoti
pacientui patekus į SPS šoko kambarį. Registruotas laikas nuo patekimo
į šoko kambarį iki deguonies paskyrimo; endotrachėjinės intubacijos;
krūtinės ląstos apčiuopos ir auskultacijos; pulsoksimetro, širdies monitoriaus
ir kraujospūdžio manžetės uždėjimo; pilvo, dubens ir šlaunų apčiuopos;
periferinės venos punkcijos; kraujo mėginių paėmimo; intraveninių skysčių
paskyrimo; temperatūros matavimo; paciento užklojimo (apsaugos nuo
hipotermijos); skausmo malšinimo; nugaros įvertinimo; dubens išorinės
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fiksacijos įtvaru; pleuros drenažo. Registruotas ir laikas iki radiologinių tyrimų
atlikimo (eFAST, rentgenogramų, kompiuterinės tomografijos). Registruota,
kiek laiko užtruko atlikti medicininius veiksmus: intubaciją (nuo sprendimo
intubuoti iki atlikimo), periferinės venos punkciją (nuo turniketo uždėjimo
iki įstatyto PV kateterio), eFAST (nuo daviklio pirmo sąlyčio su pacientu
iki tyrimo pabaigos), išorinę dubens fiksaciją įtvaru (nuo sprendimo uždėti
įtvarą iki atlikimo), pleuros drenažą (nuo sprendimo drenuoti iki atlikimo),
rentgeninius tyrimus, kompiuterinę tomografiją.
Atliekamos rentgenogramos buvo išskirtos į dvi grupes: krūtinės ir
dubens, atliktos šoko kambaryje (nuo kilnojamojo rentgeno aparato
atvežimo į šoko kambarį iki atlikimo), ir kitos rentgenogramos. Matuota tik
krūtinės ir dubens rentgenogramų trukmė, nes pagal ATLS principus būtent
jos svarbiausios atliekant pirminę paciento apžiūrą. Dalis pacientų rentgenu
tirti ne šoko kambaryje, o rentgeno kabinete, kuris yra apie 20 metrų nuo
šoko kambario, todėl buvo matuojamas laikos nuo paciento išvežimo iki
sugrįžimo į šoko kambarį.
Kompiuterinio tomografo aparatas yra šalia šoko kambario, šias patalpas
skiria tik vienerios durys, buvo matuojamas laikas nuo paciento išvežimo
atlikti KT iki parvežimo. Atliktų KT trukmė buvo išskirta į dvi grupes: galvos
ir kaklo KT bei kitos KT. Jeigu pacientui buvo nutarta atlikti galvos ir kaklo
bei kitos srities KT, laikas priskirtas grupei „kitos KT“.
Netechninių įgūdžių vertinimas
Įrašų peržiūros metu kiekvienas traumos komandos darbo atvejis buvo
įvertintas pagal T-NOTECHS skalę [123, 191]. T-NOTECHS skalė apima
penkias elgsenos sritis (poskalius). Jos vertinamos analizuojant komandinį
darbą ir netechninius įgūdžius: lyderystę, bendradarbiavimą ir išteklių
valdymą, bendravimą ir sąveiką, ištyrimą bei sprendimų priėmimą, situacijos
suvokimą / streso valdymą. Skalė plačiai naudojama panašaus pobūdžio
moksliniuose tyrimuose. Kiekviena elgsenos sritis įvertinta pagal R. Likerto
skalę [192] penkių balų sistema (3.2.2.2 lentelė). Maksimalus (geriausias
įmanomas) T-NOTECHS skalės įvertis – 25 balai. Poskalių ir bendrosios
skalės vidiniam stabilumui nustatyti taikytas Kronbacho alfa koeficientas.
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Papildomi tyrimo duomenys
Tyrime buvo registruotas pacientų amžius, lytis, traumos tipas (buka,
kiaurinė) ir mechanizmas: pacientas nukentėjo kaip automobilio, motociklo
ar dviračio vairuotojas; pėsčiasis; šautinis sužalojimas; durtinis sužalojimas;
partrenktas krentančio objekto (pvz., medžio); kritimas iš didesnio nei
3 metrai aukščio; kritimas iš mažesnio nei 3 metrai aukščiau; nukentėjo
sprogimo metu; kita (nudegimas, sumuštas, elektros iškrova).
Tais atvejais, kai buvo aktyvuota traumos komanda, registruotas laikas
nuo GMP kvietimo iki patekimo į skubiosios pagalbos skyrių. Laikas gautas
iš GMP kvietimo kortelės formos 110/a [193].
Visais analizuotais atvejais traumos sunkumas suklasifikuotas pagal
traumos sunkumo skalę (angl. Injury Severity Score, ISS) nuo 0 iki 75 balų
[194]. ISS yra traumos sunkumo apskaičiavimo sistema, naudojama dauginio
sužalojimo atvejais. Ji grindžiama anatomine sužalojimų sritimi. Kiekvienai
iš šešių anatominių sričių (galva / kaklas, veidas, krūtinė, pilvas, galūnės
/ dubuo ir išoriniai sužalojimai) yra priskiriamas sužalojimo sunkumo
balas nuo 1 iki 6, kur 1 atitinka minimalų sužalojimą, o 6 – su gyvybe
nesuderinamas sužalojimas. Norint apskaičiuoti ISS, trijų anatominių sričių
sužalojimo sunkumo balai yra pakeliami kvadratu ir sudedami. Tuo atveju,
kai ISS viršija 15 balų, laikoma, kad trauma labai sunki [195]. Taip pat buvo
registruojama pacientų gydymo trukmė ligoninėje dienomis bei mirčių
skaičius.
Įvadinių struktūrizuotų aptarimų eiga
Planuojant 2021-05-01–2021-08-31 laikotarpio tyrimą, buvo vykdomi
įvadiniai struktūrizuoti aptarimai. Kas savaitę vyko traumos komandos
darbo įrašų peržiūra bei vertinimas pagal ATLS protokolo 11 žingsnių ir
pagal T-NOTECHS skalės netechninių įgūdžių taikymą. Kas dvi savaites
vyko traumos komandos narių susirinkimas ir gautų rezultatų aptarimas
nuotoliniu būdu per Microsoft Teams (Microsoft Corp., Albukerkis, Naujoji
Meksika, JAV) platformą. Aptarimo laikas ir data buvo derinami su tam
tikroje traumos komandoje dalyvavusiu skubiosios medicinos gydytoju
arba gydytoju anesteziologu-reanimatologu. Kitiems komandos nariams
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kvietimas buvo išsiunčiamas elektroniniu paštu. Aptarimuose buvo kviečiami
dalyvauti visi norintys skubiosios medicinos gydytojai bei rezidentai,
gydytojai anesteziologai-reanimatologai, dirbantys SPS.
Siekiant pagerinti pagalbos teikimą sunkią traumą patyrusiems
pacientams, aptarimų metu buvo pristatomi klinikiniai atvejai ir traumos
komandoje dalyvavę nariai. Aptarimai vyko pagal „EuSim“ simuliacijų
instruktoriaus gaires [151, 155, 156, 197–200], kurios apibrėžia
aptarimų eigą ir struktūrą, todėl mūsų tyrime pavadinti struktūrizuotais
aptarimais.

3.2.2.2 lentelė: T-NOTECHS skalė vertinimo kriterijai
Lyderystė

Bendradarbiavimas ir
resursų valdymas

5 balai

3 balai

1 balas

Nuolatos matomas aiškus vadovas, aiškus šios pozicijos pasikeitimas tarp komandos narių.
Vadovas aptaria situaciją iki
paciento atvykimo. Aptarimas
po situacijos, grįžtamojo ryšio
davimas, jei yra laiko. Priima
informaciją iš kitų komandos
narių, sprendžia kilusias problemas tarp komandos narių.
Mato visą situaciją iš toliau,
paskiria užduotis. Įvardija komandos narių roles ir kviečia
papildomą pagalbą jei reikia
arba paleidžia komandos narius, jei jų nereikia. Puikus laiko suvokimas – efektyvus, bet
ne kategoriškas.
Visi komandos nariai žino savo
roles ir atlieka jiems paskirtas
užduotis. Komandos nariai
kalba ir prašo pagalbos, jei jos
reikia. Darbai perleidžiami mažiau užimtiems nariams.

Aiškus vadovas,
bet neišpildo visų
paskirų užduočių.
Vadovas atlieka
procedūras, kurias
gali ir turėtų atlikti kiti komandos
nariai. Neaiškus
vadovo pozicijos
pasikeitimas.

Vadovas nežinomas.

Dalis komandos
narių neturi aiškių
rolių arba neįvykdo
jiems skirtų užduočių. Yra narių kurie
trumpai nieko neveikia.

Komandos narių
rolės nėra aiškios.
Yra narių kurie
didžiąją dalį laiko
nieko neveikia
arba yra per daug
užimti.
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3.2.2.2 lentelės tęsinys
5 balai
Bendravimas Komandos vadovas, kaip cenir sąveikos
tras: visa informacija ir klausimai per jį, o nurodymai iš jo.
GMP referavimas visiems girdimas, pabrėžiama svarbiausia
informacija. Aiški komunikacija ir girdima visiems komandos
nariams. Dalinamasi informacija, aiškiai pranešama apie
svarbius radinius. Nurodymai
duodami konkrečiam žmogui.
Bendraujama uždaros kilpos
principu.
Ištyrimas ir Nuosekliai atliktas pirminis ir
sprendimų
antrinis ištyrimas be klaidų.
priėmimas
Radiniai apibendrinti, aptarta,
kaip komanda turėtų veikti
iškilus problemoms arba esant
neįprastai įvykių eigai. Tikslai
ir planas garsiai pasakyti komandos nariams – visi žino kas
bus toliau.
Situacijos
suvokimas/
streso įveikimas

Nepageidaujami radiniai, blogėjanti paciento būklė nesutrikdė nuoseklios ir sistemingos
paciento ištyrimo ir gydymo
sekos. Komanda rami ir galvoja
į priekį (pvz. Užsako KT). Žino
sistemines kliūtis (pvz. Užimta
operacinė kitu pacientu, laukiama dar sunkesnių pacientų).
Reaguojama į komandos narių
būklę (nuovargis, susierzinimas). Imamasi veiksmų sumažinti trūkstamų resursų ar
personalo įtaką.
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3 balai

1 balas

Komunikacija
vyksta ne visuomet
per komandos
vadovą. Ne visada
naudojamas uždaros kilpos principas.

Komunikacija
dažnai negirdima
ar padrika. Komunikacija visomis
kryptimis ir visų
komandos narių
vienu metu.

Nepilnai atliktas
pirminis ištyrimas
arba neįvykdyti
svarbūs antrinio
ištyrimo veiksmai.
Didžioji dalis komandos narių nežino bendro tikslo
arba kito žingsnio
(kas bus daroma
toliau).
Nepageidaujami
Nenumatyti raradiniai sukelia ne- diniai sutrikdo
žymius vėlavimus. paciento ištyrimą
ir gydymą. Komandos nariai atrodo
susijaudinę ar
panikuoja. Nežino
sisteminių kliūčių.
Neturi nenumatytų
atvejų plano.
Ištyrimas atliktas
ne taip kaip turėtų
būti atliktas. Atliktas pirminis ištyrimas, antrinis – nepilnai.

Struktūrizuotų aptarimų procesą sudarė šie etapai ir dalys:
1. Tyrėjas peržiūri įrašą ir įvertina techninius bei netechninius tam tikros
traumos komandos įgūdžius.
2. Prieš pradedant aptarimą, trumpai pristatomas klinikinis atvejis ir į ką
reikia atkreipti dėmesį peržiūrint įrašą.
3. Kartu su komanda peržiūrimas įrašas.
4. Vyksta aptarimas, kuriam vadovauja tyrėjas. Siekiama išspręsti pagrindinę
atvejo problemą.
5. Aptarimo pabaigoje visų narių paklausiama, ką kitą kartą darytų kitaip.
Įvadinių struktūrizuotų aptarimų metu duomenys nebuvo renkami ir
analizuojami tyrime.
Po įvadinių struktūrizuotų aptarimų buvo laikoma, kad traumos
komandos nariai išmoko, kaip vykdomi struktūrizuoti aptarimai, ir pradėta
rinkti tiriamoji grupė (2021-09-01–2022-02-28 laikotarpiu). Kaip ir įvadinių
aptarimų laikotarpiu, taip ir šiuo kas savaitę vyko TK darbo įrašų peržiūra ir
kas dvi savaites – traumos komandos narių susirinkimas bei struktūrizuotas
aptarimas.
Struktūrizuotų aptarimų įtaka techniniams ir netechniniams įgūdžiams
Šioje tyrimo dalyje buvo palygintas traumos komandos ATLS protokolo
techninių įgūdžių ir netechninių įgūdžių pagal T-NOTECHS skalę taikymas
prieš struktūrizuotus aptarimus ir po jų. Palyginti demografiniai duomenys
(lytis ir amžius) bei kiti duomenys: traumos sunkumo balai pagal ISS, pacientų
transportavimo trukmė nuo GMP iškvietimo iki ligoninės, radiologinių
tyrimų (eFAST, KT, rentgenografijos) atlikimo laikas bei trukmė, gydomųjų
procedūrų (intubacija, dubens išorinė fiksacija įtvaru, pleuros drenažas)
atlikimo laikas bei trukmė, traumos baigtys. Be to, palygintas ir ligoninėje
mirusių bei išgyvenusių pacientų traumos sunkumas pagal ISS skalę.

62

3.2.3. III dalis. Karantino poveikis sunkias traumas patyrusių
pacientų pagalbos teikimui ir išeitims
Trečioje dalyje palyginti pagalbos teikimo sunkias traumas patyrusiems
pacientams skirtumai bei baigtys karantino ir ne karantino sąlygomis.
Karantino laikotarpis – nuo 2020-03-16 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-12-16
iki 2021-02-28, ne karantino laikotarpis – nuo 2019-03-16 iki 2019-05-15
ir nuo 2019-12-16 iki 2020-02-28, pasirinkti tie patys periodai tik ankstesni
vieneriais metais.
Atliktas retrospektyvinis tyrimas išsiaiškinti, kaip karantinas atsiliepė
pagalbos teikimui sunkias traumas patyrusiems pacientams ir jų baigtims.
Palygintos dvi sunkias traumas patyrusių pacientų grupės: gydytų karantino
ir ne karantino sąlygomis.
Lietuvoje COVID-19 pandemijos metu, priklausomai nuo šios ligos
atvejų, buvo sugriežtinami arba palengvinami karantino ribojimai [196].
Mūsų tyrime karantino sąlygas apima du laikotarpiai (2020-03-16–2020-0515 ir 2020-12-16–2021-02-28), kai buvo paskelbti griežčiausi apribojimai.
Į tyrimą įtraukti šiais laikotarpiais sunkią traumą patyrę pacientai, gydyti
SPS, – iš viso 63 pacientai (karantino grupė).
Ne karantino sąlygoms pasirinkti tie patys laikotarpiai, tik metais
ankstesni, kai apribojimų nebuvo (2019-03-16–2019-05-15 ir 2019-1216–2020-02-28). Į šią kontrolinę grupę įtraukta 70 sunkią traumą patyrusių
pacientų, gydytų SPS (ne karantino grupė).
Karantino ir ne karantino grupės buvo palygintos pagal šiuos parametrus:
amžius, lytis, atvykimo į SPS laikas, traumos tipas (buka, kiaurinė), traumos
pobūdis (užpuolimas, savižala ar nelaimingas atsitikimas), traumos
mechanizmas (kaip ir pirmoje tyrimo dalyje), kokia traumos komanda
aktyvuota („geltonoji“ ar „raudonoji“), laikas nuo GMP iškvietimo iki
ligoninės, laikas nuo GMP iškvietimo iki atvykimo į įvykio vietą, laikas
nuo atvykimo į SPS iki KT, gydymo trukmė ligoninėje, gydymo trukmė
intensyviosios terapijos skyriuje. Nustatytas skaičius pacientų, kurie iš SPS
buvo pervežti tiesiai į intensyviosios terapijos skyrių ar į operacinę, bei
mirčių skaičius. Į analizę įtraukti tik tie KT tyrimai, kurie buvo atlikti per
vieną valandą nuo atvykimo, laikantis to paties auksinės valandos principo,
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kaip ir pirmoje dalyje. Pacientai buvo įvertinti pagal ISS skalę. Tais atvejais,
kai ISS viršijo 15 balų, laikyta, kad trauma labai sunki. Duomenys buvo gauti
iš ligoninės informacinės sistemos, o GMP duomenys iš GMP informacinės
sistemos ir GMP kvietimo kortelės formos 110/a.
3.3. Statistinė analizė
Imties tūrio nepriklausomoms imtims apskaičiuoti naudota programa
PS-Power and Sample Size Calculation Version 3.0 [201, 202]. Pagrindiniai
kriterijai, kuriais vadovavomės nustatydami imties tūrį, buvo techninių ir
netechninių įgūdžių laukiamas pokytis. 10 proc. pagerėjimą yra laikome kaip
kliniškai reikšmingą parametrą. Esant standartiniam nuokrypiui 25 proc.,
tyrimo jėgai 0,8, I – tipo klaidos tikimybei 0,05, reikalingas minimalus
tiriamųjų skaičius kiekvienoje grupėje buvo po 98 pacientus.
Naudoti aprašomosios ir analitinės statistikos metodai. Kokybiniams
kintamiesiems pateikiami absoliutūs duomenų skaičiai (n) ir jų procentinė
išraiška (proc.) Kiekybiniams kintamiesiems aprašomoji statistika pateikiama
mediana ir tarpkvartiliniu plotu (Q1; Q3).
Kiekybinių duomenų skirstinių atitikimas normaliajam skirstiniui tikrintas
Šapiro-Vilko kriterijumi. Kadangi duomenys nepriklausė normaliajam
pasiskirstymui, statistinė analizė atlikta naudojant neparametrinius
kriterijus. Kiekybinių kintamųjų palyginimui taikytas neparametrinis
Mano-Witnio U kriterijus nepriklausomoms imtims. Kokybinių požymių
proporcijos tarp grupių lygintos, taikant Chi kvadratu (χ2) kriterijų arba
tikslųjį Fišerio kriterijų. Naudotas Spearmano koreliacijos koeficientas
vertinat ryšį tarp techninių įgūdžių atitikties pilnumo ir netechninių įgūdžių
pagal T-NOTECHS skalę balų.
Skirtumas ar ryšys tarp požymių statistiškai reikšmingas, kai taikytų
kriterijų reikšmingumas p<0,05. Skaičiavimai atlikti naudojant statistinį
programų paketą SPSS (SPSS, Chicago, Ill, USA).
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4. REZULTATAI
4.1. Traumos sistemos pokyčių įvertinimas
Į tyrimą įtraukti 294 (2,8 proc.) tiriamieji iš 10 390 pacientų, gydytų
stacionare 2007 metais, ir 250 (2,5 proc.) – iš 9 918 pacientų, gydytų 2012
metais. 2007 m. grupės vidutinis RTS balas buvo 7,45±1,04, o 2012 m.
grupės – 7,53±0,93, p = 0,33. Paciento transportavimo trukmė 2007 m.
grupėje buvo 42 min. (30; 52), 2012 m. – 40 (30; 60) min., p = 0,234.
Palyginus grupes pagal pagalbos teikimą SPS, nustatyta, kad 2012 m.
grupėje pacientų, kuriems kateterizuota periferinė vena, buvo statistiškai
reikšmingai daugiau nei 2007 m., atitinkamai 170 (69,4 proc.) ir 134 (45,6
proc.), p < 0,001. 2012 m. grupėje didesniam skaičiui tiriamųjų buvo skirta
analgetikų: atitinkamai 119 (50,2 proc.) ir 116 (39,5 proc.), (p = 0,014).
Dvigubai greičiau atliktas ultragarsinis tyrimas ir 10 min. greičiau priimtas
galutinis sprendimas dėl tolesnio paciento gydymo (4.1.1. lentelė).
4.1.1. lentelė. Traumos komandos veiksmų atlikimo laikų palyginimas tarp
grupių (minutėmis)
Veiksmas
Pradėta apžiūra
eFAST
KT
Rentgeno nuotraukos
Kraujo tyrimai
Priimtas sprendimas

2007 n- 294

2012 n- 250

p

5 (1; 7)
33 (15; 61)
60 (18; 108)
30 (15;50)
33 (10; 74)
90 (45; 160)

2 (1; 5)
15 (9; 30)
40 (21; 68)
29 (16; 45)
40 (10; 109)
80 (60; 120)

0,002*
<0,001*
0,421
0.623
0,361
0,045*

Pastaba: *p< 0,05

Bendrasis traumą patyrusių pacientų mirštamumas tiriamais laikotarpiais
nesiskyrė: 2007 m. grupėje buvo 0,9 proc. (n = 88), o 2012 m. – 2 proc.
(n = 280), p = 0,41. Pastebėta, kad per traumos programos įgyvendinimo
laikotarpį dalis traumos pagalbos veiklos rodiklių pagerėjo, bet ne visi. Dėl
visą parą veikiančios kompiuterinės tomografijos įrangos ir vietoje esančio
radiografo pagerėjo traumas patyrusių pacientų valdymas SPS. Mūsų
manymu, 38,8 proc. sutrumpėjęs laikas iki kompiuterinės tomografijos
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buvo pagrindinė priežastis, lėmusi, kad 2012 m. laikas, per kurį priimami
pagrindiniai sprendimai, sutrumpėjo net 16,5 proc.
Skubus ultragarsinis tyrimas traumos atveju (eFAST) turėtų būti
neatsiejama pirminio (daugeliu atvejų) arba antrinio ištyrimo sudedamoji
dalis, siektina, kad eFAST būtų atliekamas labai greitai, per kelias minutes.
Šis tyrimas yra pakankamai jautrus ir informatyvus skubiosios pagalbos
sąlygomis, norint greitai diagnozuoti skystį pleuros, pilvo ar perikardo
ertmėse, patyrusiems buką krūtinės ir pilvo traumą. Nustatytas reikšmingas
laiko iki šio tyrimo atlikimo sutrumpėjimas.
4.2. Vaizdo įrašų, atliktų skubios pagalbos skyriuje, analizės ir
struktūrizuotų aptarimų įtaka traumos komandos darbui
Tiriamosios grupės pacientų duomenų ir traumos mechanizmų analizė
Analizuoti 284 traumos komandos darbo atvejai: 1) 143 atvejai iki
įdiegiant struktūrizuotą aptarimą (iki SA grupė), 2) 140 atvejų po įdiegimo
(po SA grupė).
Tiriamųjų pasiskirstymas SA grupėse pagal lytį, amžių, transportavimo
nuo GMP iškvietimo iki pristatymo į ligoninę trukmę, pacientų traumos
sunkumą pagal ISS ir labai sunkių (>15 balų) atvejų skaičių statistiškai
reikšmingai nesiskyrė (4.2.1 lentelė).
4.2.1 lentelė. Tiriamosios grupės pacientų duomenų palyginimas tarp
grupių
Kriterijus
Amžius (m.)
Moterys/vyrai (proc.)
ISS (balai)
ISS > 15 atvejai (proc.)
GMP transportavimo laikas (min)

Iki SA grupė n-143
44 (29; 58)
44/99 (31/69)
9 (3; 14)
29 (20)
48 (38; 62)

Po SA grupė
n-140
45 (32; 59)
41/99 (29/71)
9 (6; 14)
34 (24)
45 (33; 61)

p
0,49
0,757
0,894
0,53
0,355

Buka trauma iki SA grupėje nustatyta 87 proc. tiriamųjų (n = 124), po SA
grupėje – 90 proc. (n = 127), kiauriniai sužalojimai – atitinkamai 11 proc.
(n = 16) ir 10 proc. (n = 14), likę 2 proc. buvo nežinomi (n = 3 ir n = 0); p =
0,103.
66

Traumos mechanizmų pasiskirstymas grupėse pateiktas 4.2.2 lentelėje. Po
SA grupėje, lyginant su iki SA, nustatyta daugiau kritimo iš nedidelio aukščio
atvejų (atitinkamai 9 (6 proc.) ir 1 (1 proc.)), p = 0,027; daugiau atvejų, kai
sužalojamas pėsčiasis (24 (17 proc.) ir 11 (8 proc.)), p = 0,02). Iki SA grupėje
buvo daugiau „kitų“ sužalojimų nei po SA grupėje: atitinkamai 11 (8 proc.)
ir 3 (2 proc.), p = 0,021).
4.2.2 lentelė. Traumos mechanizmų pasiskirstymo palyginimas tarp grupių
Traumos mechanizmas
Automobilio vairuotojas
Motociklo vairuotojas
Dviračio vairuotojas
Pėstysis
Kiti eismo įvykiai
Kritimas iš < 3 metrų
Kritimas iš ≥ 3 metrų
Partrenktas kito objekto
Durtinis sužalojimas

Šautinis sužalojimas

Sprogimas
Kita**
Nežinoma

Iki SA grupė

Po SA grupė

n-143
38 (27)
9 (6)
7 (5)
11 (8)
0 (0)
1 (1)
45 (32)
2 (1)
14 (10)
2 (1)
0 (0)
11 (8)
3 (2)

n-140
31 (22)
11 (8)
4 (3)
24 (17)
3 (2)
8 (6)
37 (27)
4 (3)
14 (10)
0 (0)
1 (1)
3 (2)
0 (0)

p
0,362
0,575
0,492
0,02*
0,099
0,027*
0,384
0,421
0,975
0,501
0,464
0,021*
0,251

Pastaba: *p < 0,05. **sumuštas, nudegimas, elektros trauma

Techninių įgūdžių analizė
ATLS protokolo techninių įgūdžių įvykdymo apimties mediana iki
SA grupėje buvo 8 (6–9) iš 11 galimų ir sudarė 73 (55–82) proc., o po SA
grupėje – 10 (9–11) ir sudarė 91 (82–100) proc. (p = 0,001).
Grupių palyginimas pagal ATLS protokolo 11 žingsnių įvykdymo apimtį
pateiktas 4.3.3 lentelėje. Didžiausias pokytis po SA grupėje, lyginant su iki SA
grupe, nustatytas krūtinės ląstos apčiuopos, nugaros apžiūros ir temperatūros
matavimo žingsniuose: atitinkamai 79 proc. (n = 111) ir 55 proc. (n = 79), 69
proc. (n = 97) ir 33 proc. (n = 47), 100 proc. (n = 140) ir 0 proc. (p < 0,001).
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4.2.3 lentelė. ATLS protokolo techninių įgūdžių atitikties pasiskirstymo
palyginimas tarp grupių
ATLS žingsnis
Plaučių auskultavimas, n (proc.)
Krūtinės ląstos palpacija, n (proc.)
SpO2, n (proc.)
Kardiomonitoriaus prijungimas, n (proc.)
AKS matavimas, n (proc.)
Pilvo apčiuopa, n (proc.)
Dubens stabilumo vertinimas, n (proc.)

Šlaunų apčiuopa, n (proc.)

Nugaros įvertinimas, n (proc.)
Temperatūros matavimas, n (proc.)
Užklojimas, n (proc.)

Iki SA grupė
n-143
115 (80)
79 (55)
132 (92)
134 (94)
138 (97)
123 (86)
104 (73)
100 (70)
47 (33)
0 (0)
107 (75)

Po SA grupė
n-140
116 (83)
111 (79)
136 (97)
137 (98)
137 (98)
126 (90)
122 (87)
114 (81)
97 (69)
140 (100)
121 (86)

p
0,597
<0,001*
0,069
0,083
0,492
0,302
0,003*
0,024*
<0,001*
<0,001*
0,014*

Pastaba: *p < 0,05

Vertinant techninių įgūdžių atitikties pilnumo pasiskirstymą tarp grupių
intervalu kas 25 proc. (<24, 25-49, 50-75, >75 proc.), po SA grupėje stebėtas
statistiškai reikšmingai (p < 0,001) didesnis atvejų skaičius su pilnesniu
protokolo įvykdymu (4.2.1 diagramoje).

4.2.1 diagrama. Traumos komandų ATLS protokolo įvykdymo procentinis
pasiskirstymas iki SA ir po SA grupėse 25 proc. intervalu
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Struktūrizuotų aptarimų reikšmė paciento klinikinio ištyrimo ir gydymo
trukmei.
Įvertinus SA įtaką paciento klinikinio ištyrimo ir gydymo veiksmų
trukmei pagal laiką nuo paciento patekimo į SPS iki tam tikro veiksmo
atlikimo, nustatyta, kad didžiosios dalies veiksmų atlikimo laikas tarp
grupių statistiškai reikšmingai nesiskiria. Tačiau laikas iki dubens stabilumo
įvertinimo ir šlaunų apčiuopos po SA grupėje buvo statistiškai reikšmingai
ilgesnis, atitinkamai 3 min. 29 sek. (2 min. 36 sek.–5 min. 10 sek.) ir 2 min.
44 sek. (2 min. 00 sek.–4 min. 37 sek.), p = 0,012, 4 min. 12 sek. (3 min. 00
sek.–5 min. 40 sek.) ir 2 min. 53 sek. (1 min. 48 sek.–4 min. 50 sek.); p <
0,001 (4.2.4 lentelė).
4.2.4 lentelė. Veiksmų trukmės nuo atvykimo į SPS palyginimas tarp grupių
Veiksmas

Iki SA grupė

7 min 56 s
(2 min 5 s; 15 min 22 s)
2 min 00 s
O2
(1 min 21 s; 4 min 9 s)
2 min 19 s
Plaučių auskultacija
(1 min 35 s; 3 min 31 s)
3 min 4 s
Krūtinės palpacija
(1 min 55 s; 4 min 55 s)
2 min 54 s
SpO2 prijungimas
(2 min 7 s; 4 min 2 s)
Kardiomonitoriaus
2 min 36 s
prijungimas
(2 min 1 s; 3 min 56 s)
2 min 55 s
AKS manžetės uždėjimas
(2 min 8 s; 4 min 25 s)
3 min 43 s
P/v punkcija
(2 min 48 s; 5m in 32 s)
5 min 21 s
Kraujo mėginių paėmimas
(4 min 9 s; 7 min 23 s)
5 min 6 s
Skysčių paskyrimas
(4 min 14 s; 7 min 16 s)
2 min 41 s
Pilvo apčiuopa
(1 min 36 s; 4 min 41 s)
Dubens stabilumo
2 min 44 s
vertinimas
(2 min 00 s; 4 min 37 s)
2 min 53 s
Šlaunų palpacija
(1 min 48 s; 4 min 50 s)
Intubacija
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Po SA grupė
11 min 52 s
(5 min 6 s; 14 min 17 s)
1 min 46 s
(1 min 11 s; 3 min 17 s)
2 min 6 s
(1 min 33 s; 2 min 49 s)
2 min 48 s
(2 min 4 s; 3 min 49 s)
2 min 49s
(2 min 7 s; 3 min 59 s)
2 min 54 s
(2 min 9 s; 3 min 49 s)
3 min 13 s
(2 min 21 s; 4 min 29 s)
3 min 16 s
(2 min 32 s; 4 min 22 s)
5 min 15 s
(4 min 12 s; 7 min 23 s)
5 min 26 s
(4 min 18 s; 6 min 53 s)
2 min 56 s
(2 min 9 s; 3 min 50 s)
3 min 29 s
(2 min 36 s; 5 min 10 s)
4 min 12 s
(3 min 00 s; 5 min 40 s)

p
0,57
0,102
0,065
0,362
0,578
0,276
0,393
0,059
0,67
0,389
0,160
0,012*
<0,001*

4.2.4 lentelės tęsinys
Veiksmas
Nugaros įvertinimas
Užklojimas
Skirti analgetikai

Iki SA grupė
10 min 41 s
(7 min 41 s; 14 min 21 s)
9 min 00 s
(6 min 10 s; 12 min 54 s)
4 min 40 s
(7 min 6 s; 9 min 32 s)

Po SA grupė

p

12 min 14 s
0,076
(9 min 5 s; 16 min 20 s)
10 min 52 s
0,076
(7 min 5 s; 14 min 15 s)
4 min 14 s
0,921
(6 min 36 s; 9 min 11 s)

Pastaba: *p < 0,05

Po SA grupėje septyniems pacientams endotrachėjinė intubacija atlikta
per 2 min. 35 sek. (1 min. 1 sek.–3 min. 15 sek.) nuo sprendimo intubuoti
iki procedūros pabaigos, statistiškai reikšmingo skirtumo, lyginant su iki SA
grupe, nenustatyta (3 min. 5 sek. (2 min. 12 sek.–4 min. 6 sek.)), p = 0,179.
Penkiems po SA grupės pacientams nuo atvykimo į SPS buvo greičiau atliktas
pleuros drenažas, lyginant su iki SA grupe, atitinkamai 18 min. 14 sek. (10
min. 33 sek.–29 min. 31 sek.) ir 40 min. 3 sek. (37 min. 53 sek.–49 min. 43
sek.), p = 0,036. Pačios procedūros atlikimo trukmė tarp grupių statistiškai
reikšmingai nesiskyrė: atitinkamai 6 min. 51 sek. (2 min. 4 sek.–10 min 14
sek.) ir 11 min. 46 sek. (2 min. 50 sek.–14 min. 50 sek.), p = 0,393. Po SA
grupėje 10 pacientų įtvaru dubuo imobilizuotas po 10 min. 34 sek. (6 min.
15 sek.–31 min. 21 sek.), lyginant su iki SA grupe (13 min. 47 sek. (9 min. 30
sek.– 46 min. 33 sek.), skirtumas statistiškai nereikšmingas, p = 0,469. Pačios
procedūros trukmė taip pat statistiškai reikšmingai nesiskyrė, atitinkamai po
SA – 2 min. 7 sek. (1 min. 8 sek.–4 min. 16 sek.), o iki SA – 1 min. 19 sek. (1
min. 3 sek.–4 min. 33 sek.), p = 0,573. Periferinės venos kateterio įstatymo
trukmė tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė: po SA – 0 min. 44 sek.
(0 min. 30 sek.–1 min. 17 sek.), iki SA – 0 min. 55 sek. (0 min. 33 sek.–1 min.
28 sek.), p = 0,117.
Struktūrizuotų aptarimų įtaka radiologinių tyrimų trukmei
Laiko nuo paciento patekimo į SPS iki radiologinių tyrimų atlikimo bei
tyrimo trukmės lyginamieji grupių duomenys pateikti 4.2.5 lentelėje.
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4.2.5 lentelė. Radiologinių tyrimų atlikimo laikų ir trukmių palyginimas tarp grupių
Tyrimas
eFAST

n
(proc.)
134

eFAST
(94)
trukmė
Rentgenogramos
atliktos
šoko kambaryje** 28
Rentgeno- (20)
gramų atliktų šoko
kambaryje
trukmė**
Kitos rentgenogramos
54
Kitų
(38)
rentgenogramų
trukmė
Galvos ir
kaklo KT 54
Galvos ir
kaklo KT (38)
trukmė
Kiti KT

31

Kitų KT
trukmė

(22)

Iki SA grupė
laikas
8 min 39 s
(5 min 56 s; 11 min 11 s)
2 min 51 s
(2 min 2 s; 4 min 00 s)
26 min 10 s
(17 min 16 s; 33 min 13s )

n
(proc.)
134
(96)

22
(16)

5 min 41 s
(4 min 8 s; 7 min 12 s)
41 min 19 s
(31 min 52 s; 46 min 28 s)
13 min 31 s
(10 min 31 s; 18 min 5 s)

22
(16)

Po SA grupė

p

laikas
8 min 54 s
(6 min 42 s; 10 min 54 s)
3 min 04 s
(2 min 22 s; 4 min 5 s)

0,263
0,081

21 min 51 s
0,128
(17 min 53 s; 25 min 56 s)

5 min 16 s
(4 min 21 s; 5 min 39 s)

0,36

37 min 16 s
0,868
(31 min 38 s; 46 min 18 s)
13 min 26 s
0,935
(11 min 13 s; 16 min 30 s)

24 min 47 s
(21 min 13 s; 27 min 20 s) 51

26 min 3 s
0,098
(21 min 54 s; 32 min 44 s)

8 min 54 s
(7 min 23 s; 10 min 59 s)

8 min 23 s
(7 min 15 s; 9 min 31 s)

(37)

33 min 44 s
(28 min 50 s; 41 min 05 s) 36
18 min 44 s
(26)
(14 min 59 s; 21 min 22 s)

0,212

35 min 20 s
0,734
(27 min 36 s; 43 min 1 s)
14 min 55 s
0,002*
(13 min 18 s; 16 min 50 s)

Pastaba: *p < 0,05; **šoko kambaryje matuoti laikai tik krūtinės ir dubens rentgenogramų.

Po SA grupėje kitų KT trukmė buvo 3 min. 49 sek. trumpesnė nei iki SA
grupėje, atitinkamai 14 min. 55 sek. (13 min. 18 sek.; 16 min. 50 sek.) ir 18
min. 44 sek. (14 min. 59 sek.; 21 min. 22 sek.), p = 0,002. Struktūrizuotų
aptarimų įtaka netechniniams įgūdžiams ir pacientų baigtims.
Netechniniai įgūdžiai pagal T-NOTECHS skalę iki SA grupėje įvertinti
12 (10–14) balų iš 25 galimų ir sudarė 48 (40–56) proc., o po SA grupėje –
16 (14–19) balų ir sudarė 64 (56–75) proc., p = 0,001. Grupių lyginamieji
duomenys pagal penkias elgsenos sritis pateikti 4.3.6 lentelėje.
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4.2.6 lentelė. T-NOTECHS elgsenos sričių įvertinimas tarp grupių
Elgesio sritis
Lyderystė
Bendradarbiavimas ir
resursų valdymas
Bendravimas ir sąveikos
Ištyrimas ir sprendimų
priėmimas
Situacijos suvokimas/
streso įveikimas

Balai iki SA grupėje
Mediana
Vidurkis
(Q1; Q3)
(SN)
3 (2; 3)
2,7 (0,9)
3 (3; 4)
3 (0,8)

Balai po SA grupėje
Mediana Vidurkis
(Q1; Q3)
(SN)
4 (3; 4)
3,5 (0,9)
3 (3; 4)
3,4 (0,8)

2 (2; 3)
1 (1; 1)

2,3 (0,8)
1,1 (0,4)

3 (3; 4)
3 (1; 4)

3,2 (0,8)
2,5 (1,5)

3 (2; 4)

2,9 (1,2)

4 (3; 4)

3,8 (0,8)

p
< 0,001*

Pastaba: *p < 0,05; Cronbach‘o α= 0,78

Po SA grupėje stebėtas statistiškai reikšmingas pagerėjimas visose srityse.
Didžiausias pokytis stebėtas ištyrimo ir sprendimo priėmimo srityje, kur
įverčių mediana pagerėjo 2 balais. Taip pat vertinant pasiskirstymą tarp
grupių intervalu kas 25 proc. (<24, 25-49, 50-74, >75 proc.), po SA grupėje
buvo stebėtas statistiškai reikšmingai (p < 0,001) didesnis atvejų skaičius su
geresniu T-NOTECHS skalės įvertinimu (4.2.2 diagrama).

4.2.2 diagrama. Traumos komandų T-NOTECHS skalės procentinės išraiškos
pasiskirstymas tarp grupių 25 proc. intervalu.
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Pacientų gydymo ligoninėje trukmės mediana tarp grupių nesiskyrė: 3
(0–16) dienos po SA grupėje ir 2 (0–11) dienos iki SA grupėje (p = 0,899).
Gydymo ligoninėje laikotarpiu iki SA grupėje mirė 8 (6 proc.) pacientai, o
po SA grupėje 5 (4 proc.) pacientai (p = 0,554). Atsižvelgiant į ISS, nustatyta,
kad abiejų grupių mirusių pacientų ISS balas buvo statistiškai reikšmingai
didesnis nei išgyvenusiųjų, atitinkamai 14 (9–26) ir 9 (3–14), p = 0,041.
Palyginus mirusius pacientus tarp SA grupių pagal lytį, amžių, ISS balus,
traumos tipą ir mechanizmą statistiškai reikšmino skirtumo nenustatyta
(4.2.7 lentelė).
4.2.7 lentelė. Mirusių tiriamosios grupės pacientų duomenų palyginimas
tarp grupių
Kriterijus

Iki SA grupė

Po SA grupė

p

Vyrai (proc.)/moterys (proc.)
Amžius
ISS
Gydymo trukmė (dienos)
Buka trauma
Motociklo vairuotojas
Pėstysis
Kritimas iš ≥ 3 metrų
Durtinis sužalojimas
Kita*
Nežinoma

n-8
4 (50)/ 4 (50)
58 (44; 74)
14 (11; 22)
2 (1; 5)
6
1
1
4
1
0
1

n-5
3 (60)/ 2 (40)
65 (49; 78)
26 (18; 27)
5 (2; 14)
4
0
1
2
1
1
0

0,725
0,833
0,093
0,284
0,431
1
1
1
1
0,385
1

Pastaba: *sumuštas, nudegimas, elektros trauma;
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4.3. Karantino įtaka sunkias traumas patyrusių pacientų pagalbos
teikimui ir išeitims
Tyrimo metu karantino grupėje analizuoti 63 tiriamosios imties pacientai,
o ne karantino – 70 tiriamosios imties pacientų, kuriems aktyvuota traumos
komanda.
Traumos komandos aktyvavimų skaičiaus sumažėjimas 10 proc. karantino
grupėje statistiškai nereikšmingas, p = 0,12.
Pacientų duomenys pateikti 4.3.1 lentelėje. Karantino grupėje stebėti
sunkiau sužaloti tiriamieji pacientai, kurių ISS 14 (6-21) lyginant su ne
karantino grupe, kurios ISS 9 (3-18), p = 0,025.
4.3.1 lentelė. Duomenų palyginimas tarp karantino ir ne karantino
tiriamųjų grupių
Kriterijus

Karantino grupė
n-63
25 (40)

Ne karantino grupė
n-70
21 (30)

0,219

47 (75)
39 (29; 54)
14 (6; 21)
30 (48)

51 (72)
45 (31; 62)
9 (3; 18)
21 (30)

0,718
0,287
0,025*
0,032*

Diena 08:00-16:00

8 (12)

12 (17)

0,354

Vakaras 16:00-24:00

18 (29)

31 (44)

0,061

37 (59)
9 (5; 16)

27 (38)
10 (7; 16)

0,017*
0,422

48 (33; 65)

37 (24; 60)

0,04*

„Raudonųjų“ TK aktyvacijų skaičius (proc.)
Vyrai (proc.)
Amžius
ISS
ISS > 15, n (proc.)
Pacientų atvykimo laikas, n (proc.):

p

Rytas 00:00-08:00

GMP laikas minutėmis nuo iškvietimo iki įvykio vietos **
GMP laikas minutėmis nuo iškvietimo iki SPS**

Pastaba: *p < 0,05. ** 11-os ne karantino grupės ir 4-ių karantino grupės pacientų GMP
kortelių duomenys nebuvo gauti, todėl analizuoti likę 59 pacientai kiekvienoje grupėje.
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Karantino grupėje stebėtas statistiškai reikšmingai didesnis tiriamųjų
pacientų atvykimas į SPS vakarinėmis valandomis, tai yra 16 - 24 valandą
(59 proc.), lyginant su ne karantino grupe (38 proc.) (p = 0,017). Nustatytas
statistiškai reikšmingas KT atlikimo laiko prailgėjimas karantino grupėje:
karantino grupėje 49 (78 proc.) tiriamiesiems pacientams KT atlikta per 33
(25–43) minutes, lyginant su ne karantino grupe - KT atlikta 55 (79 proc.)
tiriamiesiems pacientams per 23 (20–31) minutes, p < 0,001. Pastebėta,
kad karantino grupėje 11 minučių prailgėjo paciento laikas praliestas iki
ligoninės.
Statistiškai reikšmino skirtumo tarp grupių lyginant traumos mechanizmą,
traumos tipą ar pobūdį nenustatyta (lentelė Nr. 4.3.2).
4.3.2 lentelė. Sužalojimo charakteristikų karantino ir ne karantino grupėse
lyginamieji duomenys
Kriterijus
Kiauriniai sužalojimai
Sužalojimo pobūdis
Nelaimingas atsitikimas

Karantino grupė Ne karantino
n-63
grupė n-70
12 (19)
8 (11)

p
0,207

49 (78)

60 (85)

0,318

4 (6)

5 (7)

0,873

Užpuolimas
Traumos mechanizmas

10 (16)

6 (9)

0,186

Automobilio vairuotojas

19 (30)

19 (27)

0,663

Motociklo vairuotojas

4 (6)

2 (3)

0,324

Dviračio vairuotojas

3 (5)

3 (4)

0,881

Pėstysis

6 (10)

9 (13)

0,564

Kritimas iš < 3 metrų

4 (6)

10 (14)

0,144

Kritimas iš ≥ 3 metrų

9 (14)

11 (16)

0,845

Partrenktas kito objekto

4 (6)

3 (4)

0,581

10 (16)

7 (10)

0,296

4 (6)

5 (7)

0,873

Savęs žalojimas

Durtinis sužalojimas
Kita*

Pastaba: duomenys pateikti, kaip n (proc.); *sumuštas, nudegimas, elektros trauma
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Karantino grupėje statistiškai reikšmingai daugiau pacientų iš SPS buvo
tiesiai pervežti į operacinę (atitinkamai 12 (19 proc.) ir 4 (6 proc.), p =
0,018). Palyginus abi grupes pagal gydytųjų ITS skaičių, gydymo ITS trukmę,
bendrą gydymo trukmę ir mirčių skaičių, statistiškai reikšmingų skirtumų
nenustatyta, duomenys pateikti 4.3.3 lentelėje.
4.3.3 lentelė. Karantino ir ne karantino grupių pacientų baigčių lyginamieji
duomenys
Kriterijus

Karantino grupė Ne karantino
n-63
grupė n-70
Pervežti į operacinę, n (proc.)
12 (19)
4 (6)
Gydyti ITS
20 (32)
13 (19)
Gydymo ITS trukmė dienomis
3 (1; 7)
4 (1; 10)
Bendra gydymo trukmė dienomis
6 (1; 15)
4 (0; 15)
Mirtys, n (proc.)
2 (3)
1 (1)

P
0,018*
0,072
0,609
0,151
0,49

Pastaba: *p < 0,05

Išanalizavus visus traumos komandos darbo atvejus ir įvertinus ryšį
tarp techninių įgūdžių įvykdymo apimties ir netechninių įgūdžių pagal
T-NOTECHS skalę balo, nustatyta, kad, didėjant netechninių įgūdžių balui,
didėja ir techninių įgūdžių balas (r = 0,531; p < 0,001).
Taigi, įvertinus, kaip traumos komandos praktikoje taikomi įgūdžiai
atitinka ATLS protokolo reikalavimus, nustatyta, kad ATLS protokolo
techninių įgūdžių įvykdymo apimties mediana buvo 8 iš 11 parametrų, kas
sudarė 73 proc. Peržiūrint vaizdo įrašus, išsiaiškinta, kad daugiau nei 70
proc. atvejų pagal ATLS principus traumos komandos atliko šiuos apžiūros
veiksmus: plaučių auskultaciją, kraujo įsotinimo deguonimi matavimą, širdies
stebėseną, AKS matavimą, pilvo apčiuopą, dubens stabilumo vertinimą,
šlaunų apčiuopą. Deja, krūtinės ląstos apčiuopa atlikta tik 55 proc. atvejų,
nugaros apžiūra – 33 proc. atvejų ir nė karto nematuota temperatūra. eFAST
radiologiniai tyrimai ir kompiuterinė tomografija nuo pirmo kontakto su
tiriamuoju iki tyrimo pabaigos atlikti sparčiai ir laiku, radiologinių tyrimų
trukmė iki 10 min., o kompiuterinės tomografijos organizavimo ir tyrimo
laikas – mažiau nei 30 min. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp karantino
ir ne karantino grupių lyginat traumos mechanizmą, traumos tipą ir pobūdį
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nenustatyta, tačiau daugiau tiriamųjų karantino grupėje iš SPS perkelti į
operacinę. ATLS protokolo techninių įgūdžių įvykdymo apimties mediana
iki struktūrizuoto aptarimo buvo 8, o po struktūrizuoto aptarimo – 10 iš
11 parametrų. Po SA grupėje temperatūros matavimas atliktas 100 proc.
atvejų, be to, ženkliai pagerėjo nugaros apžiūros (atitinkamai 33 proc. atvejų
ir 69 proc. atvejų) ir krūtinės ląstos apčiuopos dažnumas (atitinkamai 55
proc. atvejų ir 79 proc. atvejų). Lyginant veiksmų atlikimo laiką iki ir po
SA grupėse, nustatyta, kad pailgėjo šlaunų apčiuopos trukmė (p < 0,001),
dubens stabilumo vertinimas ir intubacijos laikas. Radiologinių tyrimų ir
kompiuterinės tomografijos atlikimo laikai statistiškai reikšmingai nepakito.
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5. REZULTATŲ APTARIMAS
Pradiniu tyrimo etapu atsiskleidė keli svarbūs aspektai, nulėmę tolesnę
tyrimo eigą. Traumos sistemos sukūrimas, kaip antai: traumos komandos
koncepcijos įdiegimas, greitosios medicinos pagalbos ir ligoninės
darbuotojų mokymai, unifikuoto pagalbos skambučio ir skaitmeninių
dispečerio pagalbos teikimo protokolų įdiegimas, naujos ir papildomos
įrangos naudojimas bei skubios pagalbos skyrių modernizavimas, pagerino
pagalbos teikimą traumas patyrusiems pacientams. Vis dėlto, išsiaiškinta,
kad Lietuvoje trūksta nacionalinio traumos registro ir kokybės kontrolės.
Siekiant suvienodinti duomenis ir palengvinti jų palyginimą tarp traumos
centrų, reikėtų naudoti traumos sunkumo skalę (ISS). Neabejotina, kad
traumos komandos darbą reikia nuolat stebėti, vertinti ir tobulinti atskiras
traumos sistemos dalis.
Mūsų atliktas tyrimas, galimai pirmas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kuriame
analizuoti sunkią traumą patyrusių pacientų duomenys. Bendrinant požiūrį
į šios problemos aktualumą, 5.1 lentelėje pateikti kitų šalių autorių rezultatai.
Deja, iš esmės palyginti šalių duomenis nėra galimybės, nes kiekviena
šalis pasižymi medicininių procedūrų atlikimo specifika, skiriasi traumos
vertinimo algoritmai, vienintelis šalis vienijantis veiksnys yra standartą
atitinkantys ATLS mokymai. ATLS mokymuose įgytos žinios yra vienodos
Vokietijoje, Švedijoje, JAV, Lietuvoje ar kitose šalyse.
Kitas aspektas, lyginant mūsų rezultatus su kitų autorių rezultatais, yra tas,
kad skirtingos valstybės turi skirtingus įtraukimo į traumos registrą kriterijus,
o Lietuvoje tokio registro kol kas nėra. Analizuojant kitų autorių pateiktus
duomenis, pastebėta, kad įtraukiami tik tie traumas patyrę pacientai, kurių
ISS viršija 15 balų [203–206], logiška, kad, šių tyrimų duomenimis, gydymo
trukmė ligoninėje bus ženkliai ilgesnė, o mirštamumas didesnis [206, 207].
Lietuvoje iki šiol atliktas vienintelis tyrimas, kuriame analizuoti labai
sunkias traumas patyrusių pacientų duomenys. Į šį tyrimą įtraukti tik
asmenys, sužaloti didelės energijos bukos traumos metu (eismo įvykis,
kritimas iš daugiau kaip 5 m aukščio), patyrę dauginį kūno sužalojimą, kai
suminis sužalojimo sunkumas, apskaičiuotas pagal Sužalojimo sunkumo
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skalę, buvo 16 ar daugiau balų, o vienas iš dauginį kūno sužalojimą
sudarančių sužalojimų (skeleto sužalojimas) buvo kojos segmento (šlaunies
arba blauzdos) ilgųjų kaulų kūno lūžis. Taigi kitų duomenų lyginimas su
mūsų tyrimo negali būti tikslus, bet matyti, kad demografiniai duomenys
panašūs [50].
Mūsų tyrime nepavyko nustatyti statistiškai reikšmingų skirtumų tarp
labai sunkiai ir mažiau sužalotų pacientų.
Mūsų tiriamųjų demografiniai duomenys panašūs lyties atžvilgiu –
didžiąją dalį sudarė darbingo amžiaus vyrai. Pastebėta, kad šalyse, kuriose
vyrų gyvenimo trukmė ilgesnė, traumas patiria vyresni žmonės [203–210].
Tyrimai rodo, kad per pastaruosius 15 metų 18 proc. padaugėjo sunkias
traumas patyrusių pacientų, vyresnių nei 65 metų [211]. Populiacijai senstant,
bet šiuolaikinės medicinos priemonėmis išlaikant žmonių judrumą, tikėtina,
kad mūsų šalyje artimiausiais metais padaugės senyvo amžiaus pacientų,
patiriančių sunkesnes traumas [212]. Šis aspektas yra svarbus planuojant
traumos sistemos išteklius ir gerinant jos efektyvumą.
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24 (17; 29)* 43.2 ± 16.6
25 (18; 33)* 69.5 ± 29.5

↑ 60 (44; 76) ↑ 67
↑ 53 (36; 71) ↑ 72

506
542
2242
572
1 599

Turkija

Nigerija

Ispanija#

Peru

Šveicarija

Honkongas* 1 864

Vokietija*

10 952

↑ 13 (5; 22)

↓ 39 (23; 56) ↑ 75

110 863

Anglija

↓ 65

↑ 22.2 ±
12.1***

↓ 8,70 ±
7,96

↓
↑ 76
34,35±19,68
↓
↑ 75
33,43±12.79
↑ 79

↑ 16 (9; 25)

↑ 54 (32; 75) ↓ 63

↑ 47,1 ±
19.02

9 (1;16)

↓ 40 (22; 61) ↓ 65
↑ 90 (60;
132)

695

↑71

Švedija

44 ± 1,4

9 (3-14)
↑ 29,5 ±
0,8*

159

44 (29; 58)

Lietuva*

69

100*

100*

25

↑ 73***

100*

Iki
ISS > 15
ligoninės
atvejai
min.
(proc.)
48 (38; 62) 20

143

ISS
(balai)

Lietuva

Vyrai
(proc.)

Mūsų tyrimas
A. Pamerneckas
ir kt.# [50]
Linder ir kt.
[213]
C. G. Moran ir
kt. [208]
E. Squyer ir kt.
[214]
E. Nottidge ir
kt. [215]
M. ChicoFernandez ir kt.
[206]
V. Duron ir kt.
[216]
C. Heim ir kt.
[217]
C. Y. Lai ir kt.
[203]

Amžius
(metai)

Valstybė

Autorius

Pacientų
skaičius

5.1 lentelė. Įvairių tyrimų lyginamieji duomenys

16 (8; 28)

11 (4; 24)

7 (2; 17)

↑ 9 (5; 19)

2 (0; 11)

↑ 20

↑ 24

↑ 13

↑ 16

↑8

↑9

↑ 21

6

GT dienos Mirė (proc.)
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Valstybė

Pacientų
skaičius

Amžius
(metai)

Vyrai
(proc.)

ISS
(balai)

Iki ligoninės min.

ISS > 15
atvejai
(proc.)
↓ 13

GT dienos Mirė (proc.)

S. Candefjord ir Švedija
29 864
↓ 65
kt [218]
P.A. Cameron ir Australija** 8423
↑ 48 (28; 68) ↑ 72
↑ 47**
↑7
kt. [207]
K. Heathcote ir Naujoji Ze- 21 324
↑ 52 (30; 72) ↑ 71
↑ 71**
7 (3; 14)
↑ 12
kt. [209]
landija**
Z. Khorgami ir JAV
107 549
↓ 43.3 ±
↓ 63
↑ 10.6 ± 9.2
5.3 ± 9.4
↓5
kt. [219]
26.1
M. L. S. Dries- Nyderlandai 77 531
↑ 56 (29; 81) ↓ 50
↓ 7 (4; 9)
↓6
6 (2; 8)
↓3
sen ir kt. [210]
S. D. Bartolo- Italija*
468
↑ 46.73 ±
↑ 75
25*
54.8 ± 22.97 100*
↑ 20
meo ir kt. [204]
21.93
S. Katsaragakis Graikija
8862
↑ 69
↓ 15
ir kt. [220]
S. Magnone ir Vokietija
1359
44 (29; 57) ↑ 73
↓ 5 (2; 13)
↓ 16
kt. [221]
T. Brinck ir kt. Suomija*
1624
↑ 48
↑ 73
26*
100*
↑ 12 (8; 12) ↑ 12
[205]
Pastaba: * traumos registrai, į kuriuos įtraukiami tik pacientai, kurių ISS > 15 balų; **įtraukti pacientai, kurių ISS >12; GT- gydymo trukmė
ligoninėje; #įtraukti pacientai, kurie buvo gydyti IT iš karto po traumos; # į tyrimą įtraukti tik didelės kinetinės energijos traumas patyrę pacientai, kuriems taip pat buvo nustatytas šlaunies arba blauzdos kaulų lūžis

Autorius
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S. Candefjord ir
kt [218]
P.A. Cameron ir
kt. [207]
K. Heathcote ir
kt. [209]

Mūsų tyrimas
Linder ir kt. [213]
C. G. Moran ir kt.
[208]
E. Squyer ir kt.
[214]
E. Nottidge ir kt.
[215]
M. Chico- Fernandez ir kt. [206]
V. Duron ir kt.
[216]
C. Heim ir kt.
[217]
C. Y. Lai ir kt.
[203]

Autorius

Naujoji Zelandija**

↑ 94

↓ 41

↓ 45

↑ 50
↑ 54

↑ 95
↑ 95

Vokietija*
Švedija

Australija**

↓ 37

↑ 99

Honkongas*

↓ 40

Šveicarija

47

↑ 94

Ispanija***
↓ 25

↑ 62

↓ 79

Nigerija

Peru

↓ 40

47
↑ 53

Eismo įvykiai

↑ 94

Bukos traumos
87
↑ 92
↑ 95

Turkija

Lietuva
Švedija
Anglija

Valstybė

1

1

1

↑4

1

Šautinis
sužalojimas

5.2. lentelė. Traumų tipai ir mechanizmai, įvairių autorių duomenimis

↓6

↓8

↓3

↑ 13

↑6

4

↑9

Durtinis suža- Partrenktas
lojimas
kito objekto
10
1

↑ 43

↑ 35

↑ 39
33

↑ 53

↑ 34

↓ 26

↑ 58

33

Kritimas
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Valstybė

Bukos traumos

Eismo įvykiai

Šautinis suža- Durtinis suža- Partrenktas
lojimas
lojimas
kito objekto
↑4
↓4
↑4

Kritimas

Z. Khorgami ir kt. JAV
↓ 35
↑ 37
[219]
M. L. S. Driessen Nyderlandai
↑ 91
ir kt. [210]
S. D. Bartolomeo Italija*
↑ 97
↑ 64
↓ 28
ir kt. [204]
S. Katsaragakis ir Graikija
↑ 54
↓1
1
↓ 32
kt. [220]
S. Magnone ir kt. Vokietija
↑ 79
↓ 18
[221]
T. Brinck ir kt.
Suomija*
↑ 98
↓ 42
↑ 49
[205]
Pastaba: duomenys pateikti procentais nuo bendro pacientų skaičiaus; * traumos registrai, į kuriuos įtraukiami tik pacientai, kurių ISS > 15
balų; **į tyrimą įtraukti pacientai, kurių ISS >12; ***įtraukti pacientai, kurie buvo gydyti IT iš karto po traumos; eismo įvykiai pateikti, kaip
visų galimų eismo dalyvių traumos sudėtos kartu; kritimai pateikti, kaip mažo ir didelio aukščio kritimai sudėjus kartu

Autorius

5.2. lentelės tęsinys

Pagal traumų tipus ir mechanizmą, mūsų tyrime, kaip ir kitų autorių
tyrimuose, dažniausiai pacientai patyrė buko tipo traumas. Vyravo eismo
įvykiai, o antroje vietoje – kritimas, panašiai kaip daugumoje Europos
valstybių [203, 204, 213, 217, 218, 220, 221]. Šie rezultatai papildo PSO
duomenis, kad eismo įvykiai yra viena dažniausių išorinių mirties priežasčių
pasaulyje [10].
Lietuvoje, nepaisant traumų prevencijos viešinimo ir saugumo standartų
reikalavimų (diržo segėjimas, vairuotojų blaivumo tikrinimas, draudimas
naudotis telefonu prie vairo ir kt.), eismo įvykiai tebėra labiausiai nerimą
keliančių sričių. Neabejojama, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama
traumų prevencijai ir finansų planavimui.
Antroje vietoje esantys kritimai laikomi viena pagrindinių išvengiamų
sužalojimų priežasčių JAV [219]. Lietuvoje kol kas kritimo rizikai nėra
skiriama pakankamai dėmesio. Mūsų manymu, kiek plačiau galėtų būti
analizuojami kritimo rizikos veiksniai, o rizikos grupės pacientai atrenkami
jau pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos namuose ar ligoninėse.
Vyresnio amžiaus pacientų fizinės sveikatos stiprinimo programos taip pat
yra efektyvios mažinant kritimo riziką [219].
Išanalizavus techninių įgūdžių įvykdymo apimtį, nustatyta, kad ji
buvo vidutiniškai 73 proc., o daugiau nei 75 proc. techninių įgūdžių pagal
protokolą įvykdyti tik 13 proc. traumos komandos darbo atvejų. Tyrimai
rodo, kad visuotinai priimtų ATLS principų laikymasis, teikiant pagalbą
traumą patyrusiems pacientams, pagerina pacientų ištyrimą, gydymą ir
sumažina mirštamumą [32, 33]. Nepaisant to, net ir didelę patirtį turinčiuose
traumos centruose jų nėra laikomasi.
M. L. McCrum su bendr. analizavo į Kanados traumos centrą Albertoje iš
žemesnio lygio ligoninės pervežtų 646 pacientų traumos registro duomenis
[34]. Tyrėjai nustatė, kad ATLS protokolo įvykdymo apimtis nesiekė 80 proc.
Šie rezultatai panašūs į mūsų tyrimo, tik mūsiškiame buvo naudojamasi
vaizdo įrašų peržiūra, o kanadiečiai vykdė retrospektyvinę medicininės
dokumentacijos peržiūrą. M. L. McCrum nustatė, kad rečiausiai taikytas
būtent pacientų šildymas / apsaugojimas nuo hipotermijos, o mūsų tyrime
pacientams nebuvo matuojama temperatūra. Šie abu pastebėjimai yra
svarbūs, hipotermija gerokai pablogina sunkią traumą patyrusių pacientų
baigtį [222].
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Kitame tyrime, kuris taip pat atliktas Kanados traumos centre,
retrospektyviai įvertinta 508 pacientų medicininė dokumentacija aiškinantis,
kaip pacientų ištyrimas ir gydymas atitiko ALTS protokolą. Nustatyta, kad jis
buvo įvykdytas 82 proc. [35]. Rečiausiai atlikti krūtinės apčiuopos (58 proc.)
ir dubens vientisumo vertinimo (66 proc.) veiksmai. Mūsų tyrime jie taip
pat buvo vieni iš dažniau neatliekamų veiksmų, atitinkamai 55 ir 73 proc. B.
Tsang ir bendr. tyrime nugara buvo apžiūrėta 79 proc. atvejų, o mūsų tyrime
iki SA tik 33 proc. atvejų.
W. R. Spanjersberg su bendr. atliko TK vaizdo įrašų analizę ir įvertino,
kaip TK atlikimas atitinka ATLS principus [36]. Nustatyta, kad sunkios
traumos atvejais šis rodiklis buvo tik 53 proc., o lengvos traumos – 42 proc.
Šiame tyrime pastebėta, kad buvo taikomi keli seniau įprasti tyrimo metodai,
kurie dabartiniu metu SPS jau nepraktikuojami, pvz., krūtinės perkusija
(ji rekomenduojama tik tuo atveju, jeigu auskultuojant plaučius girdima
asimetrija) arba rektalinis tyrimas, kuris nėra būtinas visais atvejais.
R. R. Ivatury ir bendr. nustatė, kad labiausiai su ATLS principais prasilenkta
teikiant pradinę pagalbą [143]. A. C. Marson ir bendr. tyrimo duomenimis,
tais atvejais, kai pacientas mirė, protokolas buvo įvykdytas prasčiau, lyginant
su išgyvenusiais [224]. ATLS protokolo principų nesilaikymas gali būti
netiesiogiai susijęs su pacientų praradimu.
Tyrimuose, kurių metu analizuotos padarytos klaidos teikiant pagalbą
sunkią traumą patyrusiems pacientams, praleisti ištyrimo ar gydymo
žingsniai įvardyti praleidimo klaidomis [225]. Ištyrimo (21 proc.) ir gydymo
(57 proc.) klaidos buvo vienos dažniausiai susijusių su išvengiamomis
mirtimis [226]. Tyrimų duomenys rodo, kad, klaidos teikiant pradinę pagalbą
ir praleisti ištyrimo veiksmai, lėmė nepageidaujamą galūnių amputaciją ar
net mirtį sunkios traumos atveju [144, 227].
Mūsų atlikto tyrimo duomenimis nerimą keliantis radinys buvo žemas
netechninių įgūdžių vertinimas pagal T-NOTECHS skalę. Neaišku kodėl,
tačiau paciento ištyrimo ir sprendimų priėmimo sritys buvo silpniausios
(surinko mažiausiai balų). Bendravimo sritis, kuri yra viena svarbiausių
dirbant komandoje kaip jungiamoji viso komandinio darbo grandis [77],
įvertinta prasčiau nei vidutiniškai.
Ryšis tarp netechninių ir techninių įgūdžių bei saugumo užtikrinimo
svarbus ne tik teikiant pagalbą sunkią traumą patyrusiems pacientams, bet
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ir simuliuotoje aplinkoje, ir dirbant su tikrais pacientais visose medicinos
srityse, ypač anesteziologijoje, chirurgijoje, ginekologijoje [24–27]. Kuo
geresni komandos netechniniai įgūdžiai, tuo geriau, efektyviau ir saugiau
ji gali dirbti [28–30]. P. H. Pucher su bendr. nustatė, kad tarp geresnio
T-NOTECHS skalės įverčio ir greitesnio, sklandesnio paciento ištyrimo bei
gydymo yra stipri koreliacija [31]. Šiame tyrime visų netechninių įgūdžių
balų mediana buvo 20, lyginant su mūsų tyrimo rezultatais, jie kiek geresni. O.
E. C. Maarseveen ir bendr. tyrime NTI vertinti naudojo T-NOTECHS skalę
ir kartu vaizdo įrašų peržiūras [228]. Apskaičiuotas bendras skalės įverčių
vidurkis – 19 balų iš 25. Autorius padarė išvadą, kad traumos komandos NTI
vertinti tinka naudoti T-NOTECHS skalę.
Kitame neseniai atliktame tyrime, kuriame NTI vertinti peržiūrint
vaizdo įrašus, bendras T-NOTECHS skalės įvertis buvo 22 balai [134].
Tai, kad kituose tyrimuose NTI įvertinti geriau nei mūsų tyrime, galima
paaiškinti taip: Lietuvoje tik pradedama kalbėti apie NTI svarbą medicinoje
ir tik pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama pacientų saugumui.
Nyderlanduose, Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur buvo atlikti panašūs
tyrimai, jau kuris laikas NTI mokymas yra įtrauktas į studijų programą.
Mūsų žiniomis, paskelbtos tik kelios studijos, kuriose analizuota, kiek
laiko užtrunka paciento ištyrimo veiksmai ir atliekamos procedūros [23, 46–
48]. Laikas iki pradinių veiksmų atlikimo palygintas 5.3 lentelėje. Matyti, kad
daugeliui veiksmų atlikti mums reikėjo šiek tiek daugiau laiko.
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5.3. lentelė. Laikas nuo atvykimo į SPS iki pradinių veiksmų atlikimo,
įvairių autorių duomenimis
Veiksmas
Intubacija
O2
Plaučių auskultacija
Krūtinės palpacija
SpO2 prijungimas
Kardiomonitoriaus
prijungimas
AKS manžetės
uždėjimas
Punktuota p/v
Kraujo mėginių
paėmimas
Pilvo apčiuopa
Dubens stabilumo
vertinimas
Užklotas
Nugaros įvertinimas

7 min 56 s
2 min 00 s
2 min 19 s
3 min 4 s
2 min 54 s
2 min 36 s

G. D. J. Van Ol- P. H. W. Lub- T. J. Bonjour
den ir kt. [46] bert ir kt. [23]
ir kt. [48]
↑ 10 min 00 s
↓ 5 min 4 s
↑ 10 min 15 s
↓ 0 min 40 s
↓ 1 min 5 s
↓ 1 min 50 s
↓ 1 min 00 s
↓ 2 min 51 s
↑ 3 min 16 s

2 min 55 s

↓ 1 min 25 s

3 min 43 s
5 min 21 s

↓ 3 min 38 s

2 min 41 s
2 min 44 s

↓ 1 min 50 s
↑ 3 min 00 s

9 min 00 s
10 min 41 s

↓ 4 min 30 s

Mūsų tyrimas

↓ 2 min 16 s
↑ 8 min 22s

↓ 3 min 42 s
↓ 2 min 41 s

↓ 4 min 44 s
↑ 22 min 22 s

Palyginus radiologinių tyrimų atlikimo laiką (eFAST – 8 min. 39 sek.;
bendras KT – 26 min. 49 sek.), matyti, kad mūsų ir kitų autorių duomenys
panašūs: eFAST atliekama greičiau nei per 10 min. [28, 47, 229], o KT
užtrunka iki 30 min. [28, 114, 229–231] (tik Sedilic ir kt. [115] tyrime KT
užtruko 44 min. 42 sek.).
Apibendrinant būtų galima svarstyti, jog norint, kad sunkią traumą
patyrusio paciento ištyrimas būtų maksimaliai saugus ir efektyvus, reikia
gerinti traumos komandos techninius ir netechninius įgūdžius. Viena iš
priemonių gali būti simuliacijos, tęstiniai ATLS kursai, kurių metu išmokstama
tinkamai ir greitai ištirti pacientą, laiko organizavimo ir konkrečių gydymo
protokolų [32]. Be to, tyrimai rodo, kad ilgainiui išmokti įgūdžiai silpnėja
ir turi būti periodiškai atnaujinami – tokia mokymų metodika taikoma ir
nuolat atnaujinama Švedijoje [34, 222].
Darbas SPS labai skiriasi nuo darbo kituose ligoninės skyriuose, ypač
dirbant su sunkią traumą patyrusiais pacientais: žmogus atvežamas netikėtai,
apie jį turima labai mažai informacijos, reikia priimti greitus sprendimus, kas
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kelia didelį stresą [223]. Tiek streso valdymas, tiek NTI nėra įgimti įgūdžiai
ir jų reikia mokytis, kaip bet kurių techninių įgūdžių. Kiti būdai tobulinti
įgūdžius ir žinias yra mirčių analizė ir aptarimas, reguliarus medicinos
auditas ir rezultatų aptarimas su traumos komanda [223]. Aptarimų metu
tikslinga išsiaiškinti pagrindines priežastis, kurios lėmė diagnostikos ir
gydymo sprendimų klaidas. Tai būtų pagrindas atnaujinti tyrimo ir gydymo
protokolus, sukurti standartizuotų užduočių ar veiksmų atlikimo vertinimo
algoritmą [224]. Žvelgiant į perspektyvą, tikėtina, kad atsiras automatizuota
sprendimų priėmimo pagalbos sistema, kuri padės ne tik apsaugoti pacientus
nuo netikėtų klaidų, bet ir siūlys gydytojui, kaip elgtis pagal situaciją [144].
Traumos komandos darbe labai svarbus ir komandos lyderio vaidmuo.
Mūsų tyrimas atskleidė, kad vaizdo įrašų peržiūros kartu su struktūrizuotais
aptarimais lėmė reikšmingą tiek techninių įgūdžių, tiek netechninių įgūdžių
pataikymo gerėjimą. ATLS protokolo įvykdymo apimtis pasiekė net 91 proc.,
o atvejų, kai jis įvykdytas daugiau nei 75 proc., padaugėjo nuo 13 proc. iki
70 pro. Šis rezultatas buvo geresnis net už literatūroje aprašytąjį geriausią (89
proc.) vaikų traumos komandoje [37]. Mūsų žiniomis, tyrimų, kuriuose būtų
analizuota SA įtaka sunkią traumą patyrusių pacientų pagalbos teikimui,
niekur neatlikta, todėl palyginti duomenų nėra galimybės.
Teoriškai visi pacientai turėtų būti ištirti 100 proc. pagal protokolą, tačiau
ne visada teoriniai reikalavai ir poreikiai sutampa su realiomis situacijomis.
Pavyzdžiui, pacientas, norėdamas nusižudyti, šovėsi į galvą. Teoriškai būtų
laikoma, kad nepatikrintas dubens stabilumas ar neapžiūrėtos šlaunys yra
praleidimo klaidos, tačiau praktiškai didelės klinikinės vertės tai neturi.
Pagalbos teikimas sunkios traumos atveju yra labai dinamiškas ir praktiškai
neįmanoma pastebėti ir aprašyti visų galimų kintamųjų, kaip antai: gretutinės
ligos, vaistai, aplinkos poveikis, traumos mechanizmas, sužalotos vietos,
paciento psichologinės ir fiziologinės savybės, traumos komandos sąveika.
Būtent dėl tokio didelio dinamiškumo ir yra reikalingas standartizuotas,
tačiau taip pat dinamiškai kintantis pagalbos teikimas [32].
Panašūs tyrimai buvo atlikti daugiau kaip prieš 20 metų: aprašyta
traumos komandos darbo vaizdo įrašų peržiūros ir aptarimo nauda paciento
ištyrimui pagal ATLS principus [233, 234]. Abiejuose tyrimuose nustatytas
didelis teigiamas efektas, bet nebuvo pasitelkti SA, matuoti objektyvūs laikai,
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NTI. Mūsų tyrime SA lėmė NTI pagerėjimą nuo 12 iki 16 balų T-NOTECHS
skalėje. Labiausiai pagerėjo T-NOTECHS ištyrimo ir sprendimo priėmimo
sritys. Nustatyta koreliacija tarp didesnės ATLS protokolo įvykdymo apimties
ir geresnių T-NOTECHS skalės rezultatų, panašiai kaip aprašė P. H. Pucher
ir kolegos [31]. Vis dėlto pagerėję rezultatai nepasiekė geriausių aprašytųjų
Kanados, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų traumos centruose [134,
228, 229], bet buvo panašus į Teksaso ir Havajų ligoninių tyrėjų pateiktus
rezultatus, atitinkamai 16,3 ir 16,5 balų [235, 236].
Įvertinus SA įtaką veiksmų trukmei nuo atvykimo į SPS, nustatyta,
kad dubens vientisumo vertinimas ir šlaunų apčiuopa atlikta statistiškai
reikšmingai vėliau. Skirtumas – tik 1–2 minutės, o tai klinikinėje praktikoje
nėra reikšminga. Visi pagrindiniai ištyrimo veiksmai atlikti per 5 minutes,
kaip rekomenduoja Europos traumos kursas [77] ir aprašė A. M. Long ir
kt. [42]. Kaip matyti iš veiksmų atlikimo laiko analizės, visi veiksmai buvo
atliekami vadovaujantis horizontaliojo darbo principu, t. y. vienu metu, ir taip
sutrumpinamas laikas iki diagnozės [5]. Vėliausiai buvo apžiūrima nugara ir
pacientas užklojamas – tarp 10–12 minutės. Mūsų manymu, šį įgūdį galima
pagerinti, nes sunkią traumą patyrusio paciento baigčiai hipotermija yra
reikšminga [222]. Didžiausias pokytis, vykdant ATLS protokolą, nustatytas
temperatūros matavime – nuo 0 proc. pakilo iki 100 proc. Darytina prielaida,
kad tai lėmė ne SA, bet labiau Covid-19 pandemija bei įpareigojimas, o vėliau
ir įprotis visiems pacientams matuoti temperatūrą. Išanalizavus priežastis,
kodėl vėluojama pacientą užkloti ir apžiūrėti nugarą, būtų galima imtis
reikiamų priemonių joms laiku pašalinti.
Kitas svarbus rezultatas – pleuros drenažas buvo pradedamas daugiau nei
dvigubai greičiau, dažniausiai daugiau nei per 18 min. Toks rodiklis panašėja
į kitų autorių duomenis: Van Olden ir kt. [46] – 11 min., K. M. Kuhlenschmidt
[47] – 12 min.; yra tris kartus geresnis nei Wang ir kt. tyrime (56 min.)
[230]. Tikėtina, kad jis tiesiogiai susijęs su geresniais TK netechniniais
įgūdžiais, pagerinusiais ATLS protokolo laikymąsi ir ankstyvesnį pleuros
patologijos nustatymą bei greitesnį sprendimo priėmimą. Galima ir tokia
priežastis: po SA grupės pacientų, kuriems reikėjo šios procedūros, klinikinė
būklė buvo sunkesnė, todėl ji turėjo būti atlikta greičiau. Bet kuriuo atveju
pneumohidrotoraksas yra pavojinga būklė, o jos laiku nenustačius, pacientas
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gali mirti arba patirti komplikacijas, todėl statistiškai reikšminga SA įtaka
paciento ištyrimo kokybei yra svarbi kliniškai.
Atlikus laiko analizę, paaiškėjo, kas po SA statistiškai reikšmingai
sutrumpėjo kitų KT atlikimo trukmė. Vis dėlto abejotina, kad tam įtakos
turėjo SA, nes tyrimo trukmė labiausiai priklauso nuo radiologijos personalo
darbo. Laikas nuo paciento atvykimo iki KT tyrimo neviršijo 60 min., kaip
rekomenduoja Lietuvos sunkią traumą patyrusio paciento pagalbos teikimo
gairės [190].
Išanalizavus SA įtaką pacientų baigtims, statistiškai reikšmingų skirtumų
nebuvo nustatyta. Pasaulyje ir Lietuvoje nemažai diskutuojama apie SPS bei
GMP darbą ir kaip jį reikėtų stebėti ir gerinti, nors paciento kelio atžvilgiu tai
tik nedidelė dalis pagalbos, „ledkalnio viršūnė“ [226]. Neabejotina, kad visos
traumos sistemos sudedamosios dalys yra svarbios, tačiau tyrime daugiausia
dėmesio skirta SPS etapui, kai neturint išsamios informacijos apie pacientą
reikia atlikti daugybę veiksmų, intervencijų vienu metu dirbant komandoje,
kurios narių darbo patirtis ir įgūdžiai yra skirtingi. Tad sprendimų
priėmimas – itin sudėtingas procesas (5.1 pav.) [237]
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5.1. pav. Sprendimų priėmimo koncepcija teikiant pagalbą sunkios
traumos atveju
Pastaba: adaptuota pagal Madani ir kt. [237]

Tyrimų duomenimis, SPS tenka antra vieta pagal klaidų skaičių teikiant
pagalbą sunkią traumą patyrusiam pacientui, o pirmoje yra intensyviosios
terapijos skyrius [223, 238]. Gydymo ITS etapas irgi labai sudėtingas: turi
būti apgalvotas ne tik papildomas paciento ištyrimas, bet ir tęstinis gydymas,
profilaktika, slauga, mityba, stebėsena ir daugybę kitų priemonių, kurios gali
lemti netikėtas klaidas. Kaip matyti iš 5.1 paveikslo, norint, kad gydymas būtų
tinkamas, pagrįstas, efektyvus, visų pirma reikia įvertinti, o po to pasirinkus
tinkamus įrankius, tobulinti visas sprendimo priėmimo grandis.
Turima nemažai įrodymų, kad TK darbui gerinti naudingi įvairūs kursai,
simuliacijos ir mokymai [30, 31, 38–44]. Tačiau, kad simuliacija būtų
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efektyvi reikia specialių simuliatorių ir įvairios vienkartinės medžiagos. Toks
mokymo būdas yra efektyvus, bet brangus finansų, žmogiškųjų išteklių ir
laiko atžvilgiu. Mūsų sukurta priemonė atitinka Pareto principą: 20 proc.
pastangų duota 80 proc. rezultato [239]. Pirmoje dalyje išanalizavus paciento
ištyrimo klausimą, buvo sukurta paprasta, nei daug papildomo laiko, nei
didelių investicijų nereikalinga struktūrinių aptarimų sistema, padėjusi be
didelių pastangų pagerinti ne tik techninius, bet ir netechninius įgūdžius.
Dar daugiau, remiantis ta pačia Pareto taisykle, norint, kad pasiekti rezultatai
išliktų tokie pat geri ar net gerėtų, reikėtų įdėti dar 80 proc. pastangų.
Periodiškai vykdant SA, įmanoma pateikti apibendrintą ir svarbiausią
informaciją, sutaupyti laiko ir žmogiškųjų išteklių, be to, ir rezultatai
rodo, kad toks modelis yra tinkamas. Tyrimo rezultatai akivaizdžiai rodo
reikšmingą techninių ir netechninių įgūdžių patobulėjimą. Darbe svarbus
Hautorno efektas (angl. Hawthorne effect) [234], kai žmonių elgesys,
efektyvumas, gairių vykdymas ir kita pagerėja tik dėl to, kad jie žino, jog
yra stebimi ir vertinami. Vaizdo kameros nebuvo paslėptos ir SPS personalas
žinojo, kad traumos komandos darbas gali būti įvertintas ir aptartas nuolat
jau nuo 2017 m. Personalas adaptuojasi darbo aplinkoje ir atlieka savo darbą
nepriklausomai nuo to, ar stebėjimo funkcija įjungta ar ne.
Mūsų tyrimo duomenimis, Covid-19 karantino laikotarpiu sunkių
traumų sumažėjo 10 proc., panašius duomenis skelbia ir kiti autoriai [170–
175]. Tai buvo tikėtina, nes Lietuvoje buvo griežtai apribota judėjimo laisvė,
didžioji dalis gyventojų dirbo nuotoliniu būdu, taigi gatvėse sumažėjo
automobilių (182) ir eismo įvykių (91), tą patį buvo pastebėję ir autoriai iš
JAV, Kanados, Prancūzijos, Anglijos [165, 167–169, 173, 181, 184, 185]. Vis
dėlto mums nepavyko nustatyti ryšio tarp eismo įvykių ir karantino, kaip ir
tyrimuose, atliktuose Turkijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir kitur [174, 178, 179,
182, 187]. Mūsų tyrime nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų
tarp grupių, lyginant pagal pacientų amžių, lytį, traumos tipą ir traumos
komandos aktyvavimo lygį. Pastebėta, kad persiskirstė pacientų srautai ir 21
proc. daugiau pacientų atvykdavo vakaro valandomis (16:00–24:00), o iki
karantino didžioji dalis pacientų atvykdavo darbo valandomis (8:00–16:00).
Tai svarbus ženklas planuojant gydytojų ir slaugytojų darbo grafikus, žinant
kad didelė dalis gydytojų specialistų dirba iki 16 valandos, o po to lieka tik
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budintis personalas. G. J. van Aert ir bendr. tyrime nustatytas minimalus,
bet statistiškai reikšmingas persiskirstymas, tačiau didžioji dalis pacientų
atvykdavo darbo valandomis [172].
Mūsų tyrimo duomenimis, karantino grupėje kritimo iš nedidelio aukščio
atvejų pasitaikė daugiau nei dvigubai dažniau nei ne karantino grupėje; nors
skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas, bet artimas J. D. Moyer ir kt. [173]
bei G. J. van Aert ir kt. [172] rezultatui, kuris buvo statistiškai reikšmingas. S.
Fahy ir kt. [171] bei Y. Yan ir kt. [184] pastebėjo, kad karantino metu buvo 3
kartus daugiau kritusių pacientų. Kadangi karantino metu buvo draudžiama
keliauti tiek šalies viduje, tiek tarp šalių, žmonės ėmėsi atnaujinti ir tobulinti
savo gyvenamuosius būstus, padaugėjo buitinių traumų [182, 234], traumų,
pvz., krentant nuo kopėčių [242]. Kita priežastis, apie kurią kalba G. J. van
Aert ir kt. [172], – draudimai sutrikdė vyresnių žmonių priežiūrą, pasirūpinti
savimi jie turėjo patys, o tai galėjo padidinti kritimo riziką.
Kitas įdomus šios dalies tyrimo rezultatas – karantino metu net tris kartus
daugiau pacientų nei ne karantino metu buvo tiesiai iš SPS pervežti į operacinę.
Tai gali būti susiję su keliomis priežastimis. Viena, objektyvi, ta, kad šios grupės
pacientų sužalojimai buvo sunkesni nei ne karantino grupės, todėl jiems
reikėjo atlikti daugiau gyvybę gelbstinčių procedūrų. Tačiau, kad karantino
grupėje buvo daugiau labai sunkiai sužalotų pacientų nustatyta tik Chang ir
bendr. [187] tyrimu, o kitų tyrėjų duomenimis, tokio ryšio nebuvo [165–167,
169, 170, 172, 176–181, 185, 188] arba jis buvo priešingas [182, 186]. Kita
prielaida, kad operacinės tuo laikotarpiu buvo mažiau užimtos dėl sustabdyto
planinio darbo ir toks pacientų paskirstymas buvo logiškai pagrįstas dėl didelio
skaičiaus COVID-19 pacientų, gydomų ITS, todėl pacientai operacijai buvo
ruošiami SPS ir pervežami tiesiai į operacinės bloką.
Dar vienas pastebėjimas, turintis įtakos sunkią traumą patyrusių pacientų
pagalbos kokybei ir efektyvumui, – 10 min. (44 proc.) pailgėjo laikas nuo
paciento atvykimo iki KT atlikimo. Pandemijos metu naudoti du KT
aparatai, esantys šalia šoko kambario. Vienas skirtas karščiuojantiems SPS
pacientams, kitas – visiems kitiems. Dėl KT, atliekamų karščiuojantiems
pacientams, šis laikas neturėjo pailgėti, kita vertus, fiziškai dirbančių
radiologijos specialistų skaičius liko nepakitęs ir turėjo aptarnauti abu KT
aparatus atitinkamai paskirstant laiką. Panašius rezultatus nustatė ir S.
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Halvachizadeh su bendr. [179]: karantino grupėje laikas iki KT pailgėjo 6,5
min. (38 proc.). Autorius samprotauja, kad taip galėjo nutikti dėl griežtų
higienos reikalavimų. Covid-19 pandemijos metu buvo laikoma, kad visi į
SPS atvykę pacientai galimai serga Covid-19, kol neatliktas viruso antikūnų
testas, tai patvirtinantis arba paneigiantis. Be to, po kiekvieno paciento pagal
reikalavimus buvo valomi ir dezinfekuojami visi paviršiai bei įranga, kas taip
pat pailgino laiką.
Tyrime nustatyta, kad laikas nuo GMP iškvietimo iki paciento atvykimo
iki ligoninės pailgėjo 11 min. (30 proc.). Tačiau laikas nuo GMP iškvietimo
iki įvykio vietos statistiškai reikšmingai nesiskyrė, net buvo viena minute
trumpesnis, nes mieste sumažėjo eismo intensyvumas. Tyrimo metu nebuvo
skaičiuota, kaip keitėsi GMP dispečerinės darbo intensyvumas ir GMP
iškvietimų skaičius, tačiau, remiantis kitų šalių tyrimų duomenimis, galima
spėti, kad iškvietimų skaičius galėjo padidėti, kaip aprašoma tyrimuose,
atliktuose Turkijoje, JAV ir Ispanijoje [243–245]. Nepaisant to, kad skambučių
kiekis padvigubėjo, I. San ir bendr. tyrimo duomenimis, laiką nuo GMP
iškvietimo iki įvykio vietos pavyko išlaikyti nepakitusį [245]. Lietuvoje tuo
metu buvo įkurtas atskiras skambučių centras „1808“ ir visi klausimai, susiję
su COVID-19, nukreipiami į šią liniją, dėl to GMP iškvietimų skaičiaus
pokytis nesutrikdė, o pagerino GMP reagavimo laiką.
Svarstant ikihospitalinės pagalbos teikimo trukmės pailgėjimo priežastis,
daugiausia dėmesio skirta GMP laikui įvykio vietoje. Šiame tyrime
nebuvo atskirai registruotas transportavimo laikas, todėl negalima tiksliai
suskaičiuoti, kiek laiko GMP brigados užtruko įvykio vietoje. Kadangi,
kaip rašyta anksčiau, mieste eismas buvo sumažėjęs, tad ir paciento
transportavimo laikas neturėjo būti ilgesnis, o gal net ir trumpesnis [246].
Darytina prielaidą, kad laiko nuo GMP iškvietimo iki paciento atvykimo
į ligoninę pailgėjimą lėmė būtent laikas, praleistas įvykio vietoje. Tyrimai
rodo, kad karantino metu mažiau pacientų buvo vežama į ligoninę, o
daugiau paliekama namuose, jiems suteikus pagalbą [247–249]. Be to, GMP
galėjo jausti papildomą pareigą nevežti pacientų į ligoninę, jei to nereikia,
o į SPS pristatyti tik tuos pacientus, kuriems tai svarbu dėl sveikatos būklės
[249]. Taigi, aplinkybės galėjo lemti, kad pakito GMP personalo mąstysena –
užuot teikę pagalbą pagal principą „semk ir bėk“, ėmėsi veikti „tūpk ir žaisk“
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principu: prieš transportuodami pacientą į gydymo įstaigą detaliau atlikdavo
ištyrimo veiksmus, galbūt atliko daugiau intervencijų, pvz.: periferinės
venos punkciją, analgetikų ar net infuzoterapiją. Tai pabrėžia ir kitų tyrimų
autoriai, kurie irgi nustatė šio laiko pailgėjimą [244, 247–250]. Galimai ir
pacientų būklė buvo sudėtingesnė, todėl jiems pagalbą reikėjo teikti ilgiau
[244]. Kita priežastis galėjo būti asmens apsaugos priemonės, kurias reikėjo
užsidėti atvykus į įvykio vietą. Net darbas su akiniais, kurie nuolatos rasoja,
arba bandymas punktuoti PV su dvigubomis pirštinėmis neabejotinai galėjo
prisidėti prie gaišaties įvykio vietoje.
Nepaisant to, kad karantino metu pacientų transportavimo laikas buvo
ilgesnis, o būklė sunkesnė, daugiau pacientų iš SPS pervežti tiesiai į operacinę,
jų gydymo trukmė ITS, bendra gydymo trukmė ligoninėje ir mirštamumas
nesiskyrė. Tai rodo, kad nepaisant sudėtingų darbo sąlygų pandemijos metu
mūsų ligoninės personalui pavyko išlaikyti aukščiausius pagalbos teikimo
standartus. Kitų tyrimų duomenimis, nors buvo gydoma mažiau pacientų,
bet patyrusių įvairaus sunkumo sužalojimus, statistiškai reikšmingų gydymo
trukmės ar mirštamumo skirtumų nenustatyta [173, 174, 176, 186]. Tik H.
Chiba ir bendr. pavyko nustatyti ryšį tarp sumažėjusio pacientų sužalojimų
sunkumo laipsnio ir sutrumpėjusios gydymo trukmės ITS bei sumažėjusio
mirštamumo [181].
Tyrimo trūkumai ir ribotumas
Tyrimas turėjo keletą trūkumų. Galima manyti, kad vienas tyrėjas,
vertindamas įrašus, galėjo ko nors nepastebėti ar teisingai neįvertinti vaizdų,
tačiau, jeigu vaizdus būtų vertinę keli asmenys, jų visų fiksuotus duomenis
reikėtų sugretinti arba peržiūrėti gydytojui ekspertui. Be to, vertinimui buvo
pasitelktos standartizuotos skalės ir vertinimo įrankiai, sumažinantys galimus
nuokrypius. Kitų autorių pastebėjimu, NTI duomenims vertinti pakanka
vieno tyrėjo, kuo mes ir rėmėmės [228]. Dėl techninių nesklandumų mūsų
tyrimo metu nebuvo analizuota 12 proc. traumos atvejų vaizdų, tačiau mažai
tikėtina, kad tai būtų lėmę kitokius rezultatus.
Vaizdo ir garso įrašų peržiūra turi trūkumų, nes kai kuriuos ATLS
ištyrimo veiksmus sunku įvertinti, pavyzdžiui: kaip atlikti kvėpavimo
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takų praeinamumo vertinimą, sąmonės ir vyzdžių vertinimą, jei pacientas
sąmoningas, vykdo paliepimus ir yra atsimerkęs, tada įvertinti laiką labai
sunku. Todėl pagal ATLS principus sudarytas sąrašas 11 svarbiausių veiksmų,
kuriuos galima objektyviai įvertinti žiūrint įrašus.
Negalėta nustatyti radiologinių tyrimų trukmės tais atvejais, kai pacientai
nebuvo grąžinami į šoko kambarį, pavyzdžiui, įvežami į KT patalpą ir po
tyrimo pro kitas patalpos duris pervežami į SPS salę.
Dar vienas trūkumas – struktūrizuoti aptarimai vyko ne iš karto po
kiekvienos traumos komandos darbo, o vieną kartą per dvi savaites. Tačiau,
SA vykstant periodiškai, tampa įmanoma pateikti apibendrintą ir svarbiausią
informaciją, taip taupant laiką ir žmogiškuosius išteklius, o ir rezultatai rodo,
kad toks modelis yra pakankamas. Be to, SA buvo vykdomas nuotoliniu
būdu, todėl gali kilti abejonių dėl dalyvių įsitraukimo į aptarimą. Visgi
mūsų rezultatai rodo, kad techniniai ir netechniniai įgūdžiai reikšmingai
patobulėjo, todėl galima teigti, kad toks SA vykdymo būdas yra efektyvus.
Svarbu nepamiršti ir Hautorno efekto [234], kai žmonių elgesys,
efektyvumas, gairių vykdymas ir kt. pagerėja tik dėl to, kad jie žino, jog
yra stebimi ir vertinami. Tačiau vaizdo kameros nebuvo paslėptos, SPS
personalas jau nuo 2017 m. žinojo, kad TK komandos yra vertinamos, todėl
reikia manyti, kad šio efekto įtaka minimali.
Trečioji dalis buvo vieno centro specifinio laikotarpio retrospektyvinis
tyrimas. LSMUL KK turi aukščiausio lygio traumų centrą, į kurį atvyksta
pacientai iš centrinės Lietuvos dalies, tačiau gydoma palyginti nedaug
sunkias traumas patyrusių pacientų, todėl tyrimo imtis nebuvo didelė. Be
to, pas mus nėra nacionalinio ar atskirų ligoninių traumų registro, kas leistų
palyginti tyrimo metu gautus rezultatus su kelių metų rezultatų vidurkiais.
Nors mūsų rezultatai buvo panašūs į kitų autorių rezultatus, lyginti identiški
periodai, tačiau statistiškai reikšmingi pokyčiai galėjo būti tiesiog normalūs
/ atsitiktiniai kitimai laiko atžvilgiu.
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IŠVADOS
1. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos traumos sistemoje įvykdyta struktūrinių ir organizacinių pokyčių: modernizuoti skubios pagalbos skyriai,
įdiegtos traumos komandos, pagerintas pagalbos teikimo valdymas. Pagerėjo skubios pagalbos skyriuje teikiamos pagalbos traumos atveju kokybiniai rodikliai: dažniau kateterizuojamos periferinės venos, skiriama
vaistų skausmui malšinti, greičiau atliekamas ultragarsinis bei kompiuterinės tomografijos tyrimai ir greičiau priimamas galutinis sprendimas
dėl paciento gydymo.
2. Įvertinus traumos komandos darbą, teikiant pagalbą sunkią traumą patyrusiems pacientams, nustatyta, kad ATLS protokolo techninių įgūdžių
įvykdymo apimtis buvo 73 procentai (mediana 8 (6–9) iš 11 parametrų).
Traumos komandos netechniniai įgūdžiai įvertinti tik 48 procentais pagal T-NOTECHS skalę (mediana 12 (10–14) balų iš 25).
3. Vaizdo ir garso įrašų, atliktų skubios pagalbos skyriuje, analizė ir struktūrizuoti aptarimai reikšmingai pagerino traumos komandos techninius
ir netechninius įgūdžius: ATLS protokolo techninių veiksmų įvykdymas
pagerėjo 18 procentų, T-NOTECHS skalės įvertis – 33 procentais.
4. Karantino metu į skubios pagalbos skyrių atvyko sunkiau sužaloti pacientai, kompiuterinė tomografija užtruko ilgiau, daugiau traumas patyrusių pacientų iš skubios pagalbos skyriaus pervežta į operacinę. Bendra
šių pacientų gydymo trukmė, gydymo laikas intensyviosios terapijos
skyriuje ir mirštamumas karantino metu nepakito.
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
1. Vaizdo įrašų peržiūra ir aptarimas – paprasta metodika, kurią būtų
galima taikyti ne tik SPS, bet ir kituose skyriuose, kaip antai: chirurginės
pakraipos, intensyviosios terapijos, kur reikalingi greiti sprendimai ir
neatidėtinos intervencinės procedūros.
2. Vaizdo įrašų peržiūrą galima pasitelkti ne tik įgūdžiams gerinti, bet ir
sisteminėms klaidoms nustatyti. Tyrimo laikotarpiu Skubios pagalbos
skyriuje buvo įdiegti nauji pasiruošimo procedūroms kontroliniai sąrašai,
atnaujintas LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymas dėl
traumos komandos.
3. Atnaujinti medicinos studijų programą įtraukiant netechninių įgūdžių
mokymą.
4. Valstybės institucijos, planuojančios sveikatos apsaugos sistemos išteklius,
turėtų atsižvelgti į tai, kad net tuo laikotarpiu, kai buvo griežtai apribota
judėjimo laisvė, sunkių traumų skaičius išliko didelis ir medicinos
pagalbai užtikrinti reikėjo visos sudėties SPS personalo, chirurginių
specialybių bei ITS medicinos personalo.
5. Siekiant tobulinti visą traumos sistemą, reikalingas nacionalinis traumos
registras. Tikslas – stebėti ir vertini pagalbos teikimo kokybę visoje
Lietuvoje.
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SUMMARY
Introduction
The provision of care to patients with severe trauma is complex, multidisciplinary, and involves different levels of the healthcare system. The entire
path of assistance for a patient with severe trauma is called the trauma system. The trauma system includes not only hospital care, patient transportation, hospital care, rehabilitation, and reintegration, but also injury prevention, financial data analysis, education, and preparedness for mass and
natural disasters [1–3].
When a severely injured patient arrives at a treatment facility, a multidisciplinary team is needed to provide qualified assistance, also called a trauma
team (TT) [4]. The initial goal of the TT is stabilization of the patient’s condition, prioritization of medical actions, rapid examination of the patient,
and timely and high-quality treatment. The principles of teamwork when
assisting a severely injured patient allow examination and treatment actions
to be shared among several people and performed simultaneously [5].
Despite the updates of the national trauma system, an audit of data on
trauma patients conducted in 2017 showed that not all patients receive timely and sufficient high-quality care [6]. Deaths due to external causes are a
recognized problem in Lithuania [7]. According to the latest data from the
Centers for Disease Control and Prevention, unintentional injuries are the
third leading cause of death, and suicide the tenth leading cause of death,
in the United States (US) [8]. Around 4.4 million people die from injuries
worldwide each year. Traffic accidents account for one in three injury deaths,
and the number of deaths from this cause is increasing every year, reaching
1.35 million per year in 2016 [9, 10].
According to the data provided by the Institute of Hygiene, in 2020 in
Lithuania, 379,838 people were injured or poisoned, of which 36,843 were
hospitalized and 2,506 people died (6% of all deaths). External causes of
death (traffic accidents, falls, intentional injuries, etc.) rank third among all
causes of death [11].
Indirect costs, deaths, and disability due to injuries are estimated to cost
£ 3.3–3.7 billion in the UK [13] and $ 400–500 billion in the US [14] every
year. In 2020, EUR 129.8 million was spent in Lithuania on the treatment
of injuries and temporary incapacity for work [15]. It is difficult to assess
the value of preventive measures in improving the trauma system [16], but
studies show that its improvement in the pre-hospital and in-hospital stages
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reduces not only the duration of treatment of patients, but also the number
of deaths [17–22].
Working in an emergency department (ED) is very stressful, especially
in situations where help is needed for a critically ill patient and very quick
decisions are needed with very little information. The optimal level of stress
prepares the brain for work and helps with concentration. Studies show that
such particularly difficult conditions result in an average of 6.09 errors per
trauma patient resuscitation in the ED, of which 3.47 errors are directly related to the patient’s death. Moreover, the less organized the TT, the more
mistakes are made [23].
A close relationship between the quality and safety of providing technical
and non-technical skills has been observed in the provision of care to severely traumatized patients and this is undoubtedly relevant in other medical
disciplines such as anaesthesiology, surgery, and gynaecology [24–27]. The
better the skills of the team, the better, more efficiently, and safer it performs
the work [28–31].
Advanced trauma life support (ATLS) principles of care are recognized
as the standard for care of severely traumatized patients [32]. Adherence
to these principles helps to provide more efficient care to severely injured
patients and reduce staff stress [24, 25]. Nevertheless, even in centres with
extensive experience, ATLS principles are not fully followed, and the implementation of the ATLS protocol varies between trauma centres [34–37].
The literature describes various methods and tools for improving the
work efficiency of the TT [30, 31, 38–43]. In most cases, this requires special
simulators and mannequins, so such training methods, although effective,
are expensive both financially and in terms of human resources and time.
We believe it is necessary to find and put into practice principles of training and process improvement methodology that would be effective in coordinating and planning treatment strategies, helping to create and maintain
structural excellence in the trauma system. A good organizational structure
leads to a good process, and good processes increase the probability of good
outcomes [45]. After evaluating several different strategies, we hypothesized
that analysis of video and audio recordings from the ED and structured team
discussions can improve the technical and non-technical skills of the trauma
team, which are important for the health and survival of all who suffer severe
trauma.
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1. The aim and the objectives of the study
The aim of the study
To analyse structured debriefings with video reviews of real-life TT resuscitation events recorded in the ED and impact on TT performance.
Objectives of the study
1. To analyse changes in trauma centres quality indicators after implementation of the trauma quality improvement program impact on trauma
centre quality indicators.
2. To evaluate TT technical and non-technical skills.
3. To analyse structured debriefings with video reviews of real-life TT resuscitation events recorded in the ED and impact on TT technical and
non-technical skills.
4. To determine the impact of national lockdown on patients treated by the
TT.
Scientific novelty
The outcome of a patient with severe trauma depends on the technical
and non-technical skills of the TT. It can be argued that improving TT skills
will improve patient outcomes. However, it is not possible to improve what
we do not measure. To the best of our knowledge, only a few studies have
been conducted in the last 20 years to investigate the exact time needed for
patient examination and treatment procedures [23, 50–52]. All these studies
have been carried out in the Netherlands and the US, whose economic and
social situations are very different from those in Europe. Different countries
have different study programs, different funding for the health care systems,
and fundamentally different cultures. All this strongly influences the work of
the hospitals; staff who work there and patients who come. Therefore, to improve the delivery of care to patients with severe trauma, it is first necessary
to assess it in different countries.
There are no data from Lithuania or the Baltic States on patients with
severe injuries. There are no data on the impact of the COVID-19 pandemic
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on the flow of severely injured patients and the delivery of care from other
Eastern European countries.
The influence of simulations on improving TT performance has been well
studied. Realistic simulations performed in the workplace have also been
shown to improve the efficiency of TT in working with real patients [36, 37,
40–46]. However, to the best of our knowledge, structured debriefings with
video reviews of real-life TT resuscitation events recorded in the ED and impact on TT non-technical and technical skills has not been studied.
2. Methods
Bioethics
The study was conducted in the Hospital of Lithuanian university of
health sciences Kauno klinikos (LSMU), department of emergency medicine. Study was approved by the Lithuanian University of Health Sciences Ethics Committee (numbers BEC-LSMU (R) – 09 (2015-2022 m.) and
BEC-LSMU(R)-29 (2017-2021 m.)). Investigations were carried out following the rules of the Declaration of Helsinki.
2.2 Study parts and patient population
We divided the study into three parts to answer the objectives.
Part I. Evaluation of Lithuanian trauma system
The study was started with the evaluation of the Lithuanian trauma system and its changes. This part was a retrospective analysis of four trauma
centres (Alytaus, Panevėžio, Vilniaus University Hospital, and LSMU) data.
We randomly selected 2–3% of adult patients (≥ 18 years old) hospitalised at
trauma centres for definitive management of injuries sustained in the years
2007 and 2012. Study groups were compared based on these criteria: pelvic
binders and splints to the limbs, intravenous infusion, oxygen therapy, control of external bleeding, pain relief, time from the call from the site of accident to patient arrival at the trauma centre, time from the trauma bay at the
ED to ultrasound and CT scan, time to final decision, revised trauma score
(RTS), length of stay, and mortality.
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Part II. Analysis of structured debriefings with video reviews of real-life
TT resuscitation events recorded in the ED and impact on TT technical and
non-technical skills
This part of the study was divided into two stages: 1) a video review of
TT resuscitations in the ED and evaluation of technical and non-technical
skills before starting the structured debriefings (SD)—designated the before
SA group—conducted from 01/01/2017 to 08/31/2017; and 2) an analysis
of structured debriefings with video reviews impact on TT performance in
the ED—designated the after SD group—conducted from 09/01/2021 to
02/28/2022.
Inclusion criteria were all the patients who were resuscitated by the trauma team in the ED, who were aged ≥ 18 years, with good quality video recording. Exclusion criteria were patients aged < 18 years, or with bad quality
recording or only partial recording of the event.
During the study period, 162 (01/01/2017–08/31/2017) and 148
(09/01/2021–02/28/2022) TTs were activated. During the study, it was assessed whether the care provided to each patient complied with the principles of ATLS [52] and the non-technical skills of the TT members were also
assessed. The assessment was conducted using video and audio recordings.
Study flowchart is shown in Picture 2.2.1

Pic. 2.2.1 Study flowchart
*were excluded because of bad quality or the recording did not consist of
the full event.
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Trauma team
We are using a two-tiered activation model (Table 1) where the full TT is
called the red team and a reduced TT team, yellow. The yellow team includes
an intensive care doctor, senior and junior surgical residents, a trauma resident, a radiology resident, and two nurses. The red team includes the same as
the yellow team, plus surgical and trauma attendings. The TT was activated
through the hospital coordination centre by the ED physician, nurse, or by
another specialist (orthopaedic or general surgeon).
Table 2.2.1. Trauma team activation criteria
Red trauma team activation criteria:
1.

GKS <9

2.

Respiratory rate <8 or > 30

3.

Blood pressure <90

4.

Saturation < 90%

5.

Heart rate >120

6.

Stridor

7.

Broken two long bones or pelvic fracture

8.

Penetrating injury on the neck, chest or waste

9.

Suspected internal haemorrhage

10. Flail chest
11. Airway born or >18% born of body surface
12. Limb amputation higher than palms and feets
Yellow team activation criteria
No red team activation criteria and one of the following:
1.

Patient is a pedestrian, cyclist, or motorcyclist, diver

2.

Patient was injured during explosion or shootout

3.

Patient fell from >3 meters

4.

Other emergency services were needed to extract the patient
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Data recording equipment and methods
Each trauma room (IT1 and IT2) was equipped with three ceiling-mounted cameras that recorded high-resolution video and audio. We used DHIPC- K200A cameras, which have full HD (1920 × 1080) recording capabilities with built-in microphones and three-dimensional noise reduction
system. All cameras had the same lenses with an 86.5° viewing angle. Two
cameras were located on the sides of the room, and one was located at the
back of the room, for optimal viewing of the patient care area (Pic. 2.2.1.1.
and 2.2.1.2.). Video and audio streams were stored on a DH-NVR5832 network video recorder, which has 32 TB of storage and is capable of recording,
playback, and viewing. All recordings were available for one month following the event before being overwritten and were accessible to the researcher
through secure login to ‘Smart Pro Surveillance System’ (SmarPSS Dahua
Technology USA inc.).
All the recordings were evaluated by one researcher. We evaluated recordings of the TT performance in the ED starting from arrival of the patient and
up to one hour. Only the first hour was chosen because of the “golden hour”
concept, where the first hour is believed to be the most important for severely injured patients to survive [192, 193].
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Pic. 2.2.1.1 IT 1 camera view
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Pic. 2.2.1.2 IT 2 camera view
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Evaluation of the technical skills
We evaluated TT technical skills by measuring adherence to the ATLS
principles [24] and steps in the management of trauma patients that include
lung auscultation, chest palpation, appliance of pulse oximeter (SpO2) and
heart monitor, blood pressure (BP) measurement, abdomen and thigh palpation, checking for pelvic instability, log-roll, temperature measurement, and
protection from hypothermia. Also, we adopted an ATLS compliance rate
based on 11 measures that are described above and its derived percentage
out of 100%.
We also measured the time needed for certain tasks to be completed. Time
was measured in seconds and the timer was started as soon as the patient entered a trauma bay. We measured time from entering the trauma bay until
completion of these tasks: delivery of oxygen, endotracheal intubation, chest
palpation, lung auscultation, appliance of SpO2 and heart monitor, BP measurement, peripheral vein access (p/v), collection of blood samples, start of
intravenous fluids, abdomen and thigh palpation, checking for pelvic instability, log-roll, protection from hypothermia, analgesia, appliance of pelvic
binder, and pleural drainage. Time to finish radiological tests, such as eFAST
(extended focused assessment using sonography in trauma), x-ray, and computed tomography (CT) were measured, as well.
We also measured the duration of certain procedures: intubation (from
decision to intubate to patient intubated), p/v (from tourniquet placement
to functioning line), eFAST (from probe first contact with the patient to finished scan), application of pelvic binder (from decision to apply to procedure
completion), pleural drainage (from decision to perform to drain inserted),
and radiological tests. For the measurement of x-rays durations, we divided
them into two groups: chest and pelvic x-ray, that were done in the trauma
bay (from arrival of portable x-ray machine in the trauma bay to x-rays performed) and other x-rays, that were done in the x-ray room about 20 meters
away from the trauma bay. We separated chest and pelvic x-ray because according to ATLS guidelines, they are the only x-rays that are needed during
primary survey.
Since the CT scanner is located straight from trauma bay we measured
time from patients entering CT scanner to patients coming back to trauma
108

bay. We divided CT scans into two groups: head/neck CT scan and other CT
scan. When it was decided to perform more than just a head/neck scan, it
was registered as “other CT”.
Evaluation of the nontechnical skills
Each trauma team was evaluated using the T-NOTECHS scale [123, 191],
which consists of five behaviour domains that were identified by an expert panel of trauma practitioners based on scoring instruments for existing teamwork
and non-technical skills: leadership, cooperation and resource management,
communication and interaction, assessment and decision making, and situation awareness/coping with stress. Each domain was scored on a five-point
Likert scale. The T-NOTECHS scale best possible score was 25 points.
Other data
Other data that we registered: patients age and sex, type of injury (blunt,
penetrating), mechanism of injury (car, bicycle driver, motorcycle driver,
pedestrian, shot, stabbed, hit by an object, fell from < 3 meters, fell from
≥ 3 meters, explosion, other (burns, beaten, electricity)). We also recorded
prehospital time, as from receiving a call to patients’ arrival in the ED. These
times were gathered from EMS chart form nr. 110/a (104).
Patient injury severity was classified from 0 to 75 by the injury severity
scale (ISS) (105). The ISS is an anatomical scoring system that provides an
overall score for severely injured patients. Each injury is assigned an abbreviated injury scale (AIS) score and is allocated to one of six body regions. The
highest AIS score in each body region is used. The three most severely injured
body regions have their score squared and added together to produce the ISS
score. An ISS of > 15 is considered very severely injured (106). In-hospital
length of stay (LOS) and in-hospital mortality were also registered.
Initiation and process of the structured debriefings (SD)
The period of initiation of the SD was from May 1, 2021 to August 31,
2021. The initiation phase was included in the study so the researcher and all
personnel would better understand and adapt to this new SD concept. Data
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were not collected and analysed during the initiation phase. During this period, every week the researcher reviewed the TT video recordings and evaluated their technical skills using the ATLS compliance rate, and non-technical
skills using the T-NOTECHS scale. Every two weeks we had a meeting with
the TT and SD with the video review of one TT resuscitation. The meetings
were held virtually through the Microsoft Teams (Microsoft Corp., Albuquerque, New Mexico, USA) platform. Meeting time and date was arranged
so that the emergency physician or intensive care doctor who was working
with the patient in the recording would be able to attend. Invitations to attend the meeting were sent via email to the rest of the team. All other emergency medicine physicians and residents, as well as intensive care doctors
who are working in the ED, were also invited to join the meetings.
During the meetings, SD were done as their structure are described in
the “EuSim” course material [151, 155, 156, 197–200]. The steps of SD in our
study:
1. The researcher reviewed the video recording of the TT resuscitation event
and evaluated TT technical and non-technical skills.
2. Clinical case and learning objectives were presented at the beginning of
the meeting.
3. Everyone in the meeting reviewed the presented case video recording.
4. Case discussion and the search for ways to improve ensued.
5. All the TT members who participated in the case were asked to verbalise
a concrete takeaway message (What? When? Where? How?).
After the initiation phase, the third part of the collection from the study
group started (September 1, 2021 to February 28, 2022). The intervention
process was the same as described in the initiation phase. Every week recordings of the TT were analysed and every two weeks meetings with TT and one
video review with SD were conducted.
Impact of SD on technical and nontechnical skills
We compared ATLS compliance rate and T-NOTECHS scores between
the study groups. We also compared demographic (age, gender), injury (type,
mechanism, ISS), and other data: time from call to EMS to patient arrival in
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the ED, time and duration needed for certain steps of the ATLS protocol to
be completed (as it was described in part I of the study), also time and duration for radiological tests. Length of stay, mortality rates, and data of the
patients who died were also compared between the study groups.
Part III. The impact of lockdown on patients treated by the TT
In the third part we compared differences in the patient characteristics and
TT performance during the full lockdown period in Lithuania, with a corresponding period one year before lockdown. Time periods included in the
study were from 03/16/2020 to 05/15/2020 and 12/16/2020 to 02/28/2021—
designated the lockdown group, and from 03/16/2019 to 05/15/2019 and
12/16/2019 to 02/28/2020—designated the before lockdown group.
This part of the study was a retrospective analysis of the impact of lockdown on patients treated by the TT. To answer our study objective, we had
two severely injured patient groups that were treated during lockdown or
before lockdown (control).
During the COVID- 19 pandemic, precautions and regulations were
changing in Lithuania (114). We analysed two time periods when full national lockdowns were announced: March 16–May 15, 2020, and December 16, 2020–February 28, 2021. We compared the lockdown periods to the
corresponding periods of the previous year (March 16–May 15, 2019, and
December 16, 2019–February 28, 2020). There were 63 TT activations in the
lockdown period and 70 TT activations in the before lockdown period.
Study groups were compared by these variables: age, sex, time of day ED
arrival, level of TT activation, type and mechanism of injury, ISS, EMS time
from alert to scene, EMS time from alert to hospital, time from ED arrival to
trauma bay to computed tomography (CT) scan, LOS and length of stay in
the intensive care unit (ICU LOS), number of patients who were transferred
straight to the operating theatre (OR), and in hospital mortality. As in the
first part of the study, in this part we also included only the CT scans that
were performed within one hour of patient arrival in the ED. Those patients
that had an ISS score > 15 were considered very severely injured. All the
in-hospital data were collected through hospital electronical medical record
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and prehospital data from the EMS electronic record system and paper chart
form nr. 110/a.
2.4. Statistical analysis
Sample size calculations were performed using software PS: Power and
Sample Size Calculation Version 3.0 [201, 202]. The primary effect variable,
used for power calculation analysis in study part I, was the improvement of
TT technical and non- technical skills by 10%. With an assumption of a difference in means of 10%, and a standard deviation of 25% for both groups,
and aiming at a power of 0.95 and a risk of 0.05 for type-1 error, 98 patients
were required in each group.
Descriptive and analytical statistical methods were used. Qualitative data
are presented as absolute numbers (n) and percentage (%). Quantitative data
are presented as median with interquartile ranges (Q1–Q3).
To determine whether the data were normally distributed we performed
a Shapiro-Wilk normality test. Since all the data were not normally distributed, we used non-parametric Mann-Whitney test for independent samples
and Wilcoxon test for paired samples. χ2 or Fisher’s exact test was used when
comparing proportions between the groups.
A p-value of < 0.05 was considered significant. SPSS software (SPSS, Chicago, Ill, USA) was used for the calculations.
3. Results
3.1. Impact of changes in the trauma system
Of 10,390 trauma admissions to four trauma centres in 2007, 294 patients
(2.8%) were randomly selected for the first arm of a representative study
sample. Similarly, of 9,918 trauma admissions in 2012, 250 (2.5%) were randomly selected to create a study sample for comparison. Regarding the RTS,
mean value was 7.45 ± 1.04 for the 2007 group, and 7.53 ± 0.93 for the 2012
group (p = 0.33). Patient transportation median time from time of EMS alert
to emergency department was 42 (30; 52) minutes in the 2007 group and 40
(30; 60) minutes in the 2012 group (p = 0.234).
112

There were statistically significant differences between the groups when
comparing key performance indicators (Table 3.1.1). In the 2012 group,
there were more patients for whom p/v was inserted (170, 69.4 % and 134,
45.6 %, respectively; p < 0.001). More patients also received analgesics (119,
50.2 % and 116, 39.5 %, respectively; p = 0.014).
Table 3.1.1. Comparison of time needed for certain steps in trauma patient
resuscitation
Action
Time to first contact
Time to eFAST
Time to CT
Time to X-ray
Time to Blood samples
Time to decision

2007
5 (1; 7)
33 (15; 61)
60 (18; 108)
30 (15;50)
33 (10; 74)
90 (45; 160)

2012
2 (1; 5)
15 (9; 30)
40 (21; 68)
29 (16; 45)
40 (10; 109)
80 (60; 120)

p
0.002*
<0.001*
0.421
0.623
0,361
0.045*

Overall in hospital mortality did not change significantly: 88 patients
(0.9%) died in 2007 and 280 patients (2%) died in 2012 (P = 0.41).
3.2. Analysis of structured debriefings with video reviews of real
life trauma team resuscitations events recorded in the emergency
department impact on trauma team technical and non-technical skills
Analysis of the mechanisms of injury and patients’ data
In this part of the study, we included 284 TT activations: 143 activations
in the before SD cohort and 140 activations in the after SD cohort.
There were no statistically significant differences in patient age, gender,
injury severity, or EMS prehospital time between the study cohorts (Table
3.2.1).
Table 3.2.1. Patient’s data comparison
Criteria
Age
Males (%)
ISS
ISS > 15 n (%)
EMS prehospital time in min

Before SD n=143
44 (29-58)
99 (69)
9 (3-14)
29 (20)
48 (38-62)
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After SD n=140
45 (32-59)
99 (71)
9 (6-14)
34 (24)
45 (33-61)

p
0.49
0.757
0.894
0.53
0.355

There were 124 (87%) blunt traumas in the before SD group and 127 (90%)
in after SD group. There were also three (2%) unknown types of injuries in
the before SD group and none in the after SD group (p = 0.103). Distribution
and comparison of trauma mechanisms between the study groups are shown
in Table 3.2.2.
Table 3.2.2. Comparison of trauma mechanisms
Mechanism of injury
Car accident
Motorcycle accident
Bicycle accident
Pedestrian
Other traffic accidents
Fall from < 3 meters
Fall from ≥ 3 meters
Struck by object
Stabbed
Shot
Explosion
Other**
Unknown

Before SD
n=143
38 (27)
9 (6)
7 (5)
11 (8)
0 (0)
1 (1)
45 (32)
2 (1)
14 (10)
2 (1)
0 (0)
11 (8)
3 (2)

*p < 0,05. ** beaten, burned, electrical injury
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After SD n=140 p
31 (22)
11 (8)
4 (3)
24 (17)
3 (2)
8 (6)
37 (27)
4 (3)
14 (10)
0 (0)
1 (1)
3 (2)
0 (0)

0,362
0,575
0,492
0,02*
0,099
0,027*
0,384
0,421
0,975
0,501
0,464
0,021*
0,251

Analysis of the technical skils
There was significant improvement in the ATLS compliance rate based on
11 measures and its derived percentage: 8% (6–9%) and 73% (55–825) in the
before SD group vs 10% (9–11%) and 91% (82–100%) in the after SD group
(p < 0.001). Comparison of the distribution in the 11 ATLS steps are shown
in Table 3.2.3.
Table 3.2.3. Comparison of the distribution in the ATLS compliance based
on 11 measures
ATLS step
Lung auscultation
Chest palpation
Measurement of SpO2
Heart monitor attached
Measurement of BP
Abdomen palpation
Check of pelvic stability
Thigh palpation
Log-roll
Measurement of temperature
Protection from hypothermia

Before SD n=143
115 (80)
79 (55)
132 (92)
134 (94)
138 (97)
123 (86)
104 (73)
100 (70)
47 (33)
0 (0)
107 (75)

*p < 0,05
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After SD n=140
116 (83)
111 (79)
136 (97)
137 (98)
137 (98)
126 (90)
122 (87)
114 (81)
97 (69)
140 (100)
121 (86)

p
0,597
<0,001*
0,069
0,083
0,492
0,302
0,003*
0,024*
<0,001*
<0,001*
0,014*

The impact of structured debriefings on the trauma patients resuscitation time
Comparison of time from patient arrival in the ED to certain steps of resuscitation between the study cohorts are shown in Table 3.2.4.
Table 3.2.4. Comparison of time needed for certain steps to be completed
from arrival in the ED
Domain

Before SD n=143

After SD n=140

p

Intubation

7 min 56 s
(2 min 5 s-15 min 22 s)
2 min 00 s
(1 min 21 s-4 min 9 s)
2 min 19 s
(1 min 35 s-3 min 31 s)
3 min 4 s
(1 min 55 s-4 min 55 s)
2 min 54 s
(2 min 7 s-4 min 2 s)
2 min 36 s
(2 min 1 s-3 min 56 s)
2 min 55 s
(2 min 8 s-4 min 25 s)
3 min 43 s
(2 min 48 s-5 min 32 s)
5min 21s
(4min 9s-7min 23s)
5min 6s
(4min 14s-7min 16s)
2min 41s
(1min 36s-4min 41s)
2min 44s
(2min 00s-4min 37s)
2min 53s
(1min 48s-4min50s)
10min 41s
(7min 41s-14min 21s)
9min 00s
(6min 10s-12min 54s)
4min 40s
(7min 6s-9min 32s)

11min 52s
(5 min 6s-14min 17s)
1 min 46s
(1 min 11s-3min 17s)
2 min 6s
(1 min 33s-2min 49s)
2 min 48s
(2 min 4s-3min 49s)
2 min 49s
(2 min 7s-3min 59s)
2 min 54s
(2 min 9s-3min 49s)
3 min 13s
(2 min 21s-4min 29s)
3 min 16s
(2 min 32s-4min 22s)
5min 15s
(4min 12s-7min 23s)
5min 26s
4min 18s-6min 53s)
2min 56s
(2min 9s-3min 50s)
3min 29s
(2min 36s-5min 10s)
4min 12s
(3min 00s-5min 40s)
12min 14s
(9min 5s-16min 20s)
10min 52s
(7min 5s-14min 15s)
4min 14s
(6min 36s-9min 11s)

0,57

O2
Lung auscultation
Chest palpation
SpO2 atttached
Heart monitor
BP attached
P/v
Blood samples collected
Fluids administered
Abdomen palpation
Check of pelvic stability
Thigh palpation
Log-roll
Hypothermia prevention
Analgesia
*p < 0,05
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0,102
0,065
0,362
0,578
0,276
0,393
0,059
0,67
0,389
0,160
0,012*
<0,001*
0,076
0,076
0,921

Seven patients in the after SD group and 20 in the before SD group were
intubated in 2 min 35 s (1 min 1 s–3 min 15 s) vs 3 min 5 s (2 min 12s–4 min
6 s) from decision to intubate to patient intubated (p = 0.179). Chest drainage
was performed faster from the arrival to the ED for five patients in the after
SD group at18 min 14 s (10 min 33 s–29 min 31 s) than in three patients in
the before SD group at 40 min 3 s (37 min 53 s–49 min 43 s) (p = 0.036).
However, the duration of the procedure from decision until drain insertion
was similar between the groups: 6 min 51 s (2 min 4 s–10 min 14 s) in the
after SD group, and 11 min 46 s (2 min 50 s–14 min 50 s) in the before SD
group (p = 0.393). For ten patients in the after SD group and three patients in
the before SD group, a pelvic binder was applied within 10 min 34 s (6 min
15 s–31 min 21 s) and 13 min 47 s (9 min 30 s–46 min 33 s), respectively (p
= 0.469), from arrival to the ED. The duration of the procedure from decision to apply the binder until procedure completion was similar between the
groups: 2 min 7 s (1 min 8 s–4 min 16 s) and 1 min 19 s (1 min 3 s–4 min 33
s), respectively (p = 0.573). The duration of the p/v was also similar between
the groups: 0 min 44 s (0 min 30 s–1 min 17 s) in the after SD group and 0
min 55 s (0 min 33 s–1 min 28 s) in the before SD group (p = 0.117).
The impact of SD on radiological examination time
Study group comparison of the time needed to perform radiological tests
from arrival in the ED until the end of the tests and the duration of these tests
is shown in Table 3.2.5.
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118
(22)

31

(38)

54

(38)

54

(20)

28

(94)

134

n (%)

18 min 44 s (14 min 59 s; 21 min
22 s)

33 min 44 s (28 min 50 s; 41 min
05 s)

8 min 54 s (7 min 23 s; 10 min 59
s)

24 min 47 s (21 min 13 s; 27 min
20 s)

13 min 31 s (10 min 31 s; 18 min
5 s)

41 min 19 s (31 min 52 s; 46 min
28 s)

5 min 41 s (4 min 8 s; 7 min 12 s)

26 min 10 s (17 min 16 s; 33 min
13s )

2 min 51 s (2 min 2 s; 4 min 00 s)

8 min 39 s (5 min 56 s; 11 min 11
s)

time

Before SD n=143

*p < 0,05; **only x-rays that were done in the trauma bays.

Other CT duration

Other CT

Head/neck CT duration

Head/neck CT

Other x-ray duration

Other x-ray

Chest/pelvic x-ray duration**

Chest/pelvic x-ray**

eFAST duration

eFAST

Domain

Table 3.2.5. Comparison radiological examination times

(26)

36

(37)

51

(16)

22

(16)

22

(96)

134

n (%)

0,081

0,263

0,36

0,212

0,098

p

14 min 55 s (13 min 18 s; 16 0,002*
min 50 s)

35 min 20 s (27 min 36 s; 43 0,734
min 1 s)

8 min 23 s (7 min 15 s; 9
min 31 s)

26 min 3 s (21 min 54 s; 32
min 44 s)

13 min 26 s (11 min 13 s; 16 0,935
min 30 s)

37 min 16 s (31 min 38 s; 46 0,868
min 18 s)

5 min 16 s (4 min 21 s; 5
min 39 s)

21 min 51 s (17 min 53 s; 25 0,128
min 56 s)

3 min 04 s (2 min 22 s; 4
min 5 s)

8 min 54 s (6 min 42 s; 10
min 54 s)

time

After SD n=140

The impact of structured debriefings on trauma team non-technical skills
and patients outcomes.
There was statistically significant improvement in the T-NOTECHS score
after the implementation of the SD: 12 (10–14) out of possible 25 points or
48% (40–56%) in the before SD group and 16 (14–19) points or 64% (56–
75%) in the after SD group (p < 0.001). Comparison of the distribution in
five behaviour domains between the study groups are shown in Table 3.2.6.
Table 3.2.6. T- NOTECHS distribution of T-NOTECHS scale between the
study groups
Behaviour domain

Before SD
n=143

After SD n=140

p

Leadership
Cooperation and resource management
Communication and interaction
Assessment and decision making
Situation awareness/coping with stress

3 (2-3)
3 (3-4)
2 (2-3)
1 (1-1)
3 (2-4)

4 (3-4)
3 (3-4)
3 (3-4)
3 (1-4)
4 (3-4)

< 0,001*

*p < 0,05

Length of stay between the groups was similar: 3 (0–16) days in the after
SD group and 2 (0–11) days in the before SD group (p = 0.899). In-hospital
mortality was also similar between the after and before SD groups: 8 (6 %)
patients and 5 (4 %) patients, respectively (p = 0.554). Expired patient data
comparison between the study groups are shown in Table 3.2.7.

119

Table 3.2.7. Dead patients’ data comparison between the study groups
Domain

Before SD n=8

After SD n=5

p

Males (%)
Age
ISS
LOS
Blunt trauma
Motorcycle accident
Pedestrian
Fall from ≥ 3 meters
Stabbed
Other*
Unknown

4 (50)
58 (44-74)
14 (11-22)
2 (1-5)
6
1
1
4
1
0
1

3 (60)
65 (49-78)
26 (18-27)
5 (2-14)
4
0
1
2
1
1
0

0,725
0,833
0,093
0,284
0,431
1
1
1
1
0,385
1

* beaten, burned, electrical injury

When analysing all the TT activation correlations between technical and
non-technical skills, we found that the higher the T-NOTECHS scale evaluation, the better the adherence to the ATLS protocol (r = 0.531; p < 0.001).
3.3. The impact of lockdown on patients treated by the TT.
There was a 10% reduction in TT activations during the lockdown period (63 vs 70; p = 0.12). Patient data comparison is shown in Table 3.3.1. We
observed a statistically significant longer time to CT scan in the lockdown
group: 33 (25–43) vs 23 (20–31) (p < 0.001). It also took 11 minutes longer
for patients to reach the hospital.
Table 3.3.1. Comparison of patients’ data
Domain

Lockdown n=63

Control n=70

p

Red TT activation, n (%)
25 (40)
21 (30)
0,219
Male, n (%)
47 (75)
51 (72)
0,718
Age (years) (IQR)
39 (29-54
45 (31-62)
0,287
ISS
14 (6-21)
9 (3-18)
0,025*
ISS > 15, n (proc.)
30 (48)
21 (30)
0,032*
Time of arrival category, n (%):
Morning 00:00-08:00
8 (12)
12 (17)
0,354
Day 08:00-16:00
18 (29)
31 (44)
0,061
Evening 16:00-24:00
37 (59)
27 (38)
0,017*
EMS time to scene (min) (IQR)** 9 (5-16)
10 (7-16)
0,422
EMS time to hospital (min)
48 (33-65)
37 (24-60)
0,04*
(IQR)**
*p < 0,05. ** Eleven EMS data sheets were missing in the control cohort and four in the
lockdown cohort; these patients were excluded from EMS times analysis.
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There were no statistically significant differences when comparing type,
intention, and mechanism of injury (Table 3.3.2.). During lockdown, six
(10%) patients were intubated in the lockdown group, and three (4%) in the
control group (p = 0.305). A chest tube was inserted for two (3%) patients in
the lockdown group, and one (1%) in the control group (p = 0.601). However,
there were more lockdown group patients transferred from the ED straight
to the OR (12, 19%) than in the control group (4, 6%) (p = 0.018).
Table 3.3.2. Comparison of injury characteristics
Mechanism

Lockdown n=63 (%)

Control n=70 (%)

p

Penetrating injuries
Intention of injury

12 (19)

8 (11)

0,207

Accident

49 (78)

60 (85)

0,318

Self‑inflicted

4 (6)

5 (7)

0,873

Violence
Mechanism of injury

10 (16)

6 (9)

0,186

Car accident

19 (30)

19 (27)

0,663

Motorcycle accident

4 (6)

2 (3)

0,324

Bicycle accident

3 (5)

3 (4)

0,881

Pedestrian

6 (10)

9 (13)

0,564

Fall < 3 meters

4 (6)

10 (14)

0,144

Fall ≥ 3 meters

9 (14)

11 (16)

0,845

Struck by object

4 (6)

3 (4)

0,581

Stabbed

10 (16)

7 (10)

0,296

Other*

4 (6)

5 (7)

0,873

* Beaten, burned, electrical injury
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There were no statistically significant differences when comparing patient
outcomes between the groups (Table 3.3.3.)
Table 3.3.3. Comparison of outcomes
Domain

Lockdown n=63
(%)

Control n=70
(%)

p

Transferred to OR, n (%.)

12 (19)

4 (6)

0,018*

Treated in ICU

20 (32)

13 (19)

0,072

ICU treatment duration in days 3 (1-7)

4 (1-10)

0,609

LOS in days

6 (1-15)

4 (0-15)

0,151

Died, n (%)

2 (3)

1 (1)

0,49

*p < 0,05
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4. Limitations
The study had several limitations. All the video recordings were evaluated
by a single researcher. However, standardised evaluation tools were used, and
it has already been published that for non-technical skills evaluation, one
evaluator is enough [228].
It is not always easy to evaluate the recordings due to bad audio quality
or a less than optimal viewing angle. Also, some steps in patient evaluation
are not possible to evaluate. For example, exactly when was the airway is
evaluated, since if the patient is talking it means that the airway is open. Other methods are if the chest is rising and if there are no abnormal breathing
sounds. Hence, the use of 11 measures based on ATLS principles, which were
easily seen and evaluated in the video recordings.
Another issue was that we were unable to evaluate radiological test times
and duration if the patient was not returned to the trauma bay after completing the test.
The reviews with SD were not done after each TT activation, but every two
weeks. We chose to do it this way because of the shortage in time and human
resources. Structured discussions were also done remotely, and it is hard to
evaluate the involvement of all the participants during an e-meeting. However, our results show that SD performed remotely every two weeks is enough
to increase TT performance. It is very important not to undermine the Hawthorne effect [234]; that human behaviour and adherence to certain guidelines or procedural lists improves only because they know that they are being
evaluated/recorded. However, in our study, all the staff knew that they are
being recorded/evaluated since 2017, when all the equipment was installed, so
the Hawthorne effect should have minimal impact on the study results.
The third part of the study also had several limitations. First of all, this
part of the study was retrospective, which limits further investigation into
the mechanisms behind the observed changes. Also, it was a single-centre
study with a limited time span of investigation and the results may not be
broadly applicable to different regions with different population dynamics,
particularly areas with different responses to COVID-19. Nevertheless, our
hospital is a trauma centre and a referral hospital for the central region of
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Lithuania; however, the sample size was quite small. Despite that, our findings were supported by some authors and the possibility exists that, due to
the small sample size, these results may be normal variations between time
periods.
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5. Conclusions
Several improvements were implemented in the Lithuanian trauma system during the past decade. Emergency departments were renovated, the TT
concept was established, and better control of the trauma system was implemented. Some of the quality indicators were improved, such as more patients
had p/v, more patients received analgesics, ultrasound examination and CT
scan were performed faster, and final decisions were made faster.
Trauma team technical skills based on ATLS compliance rate in 11 measures was 8 (6–9) and the derived percentage was 73 (55–82). Non-technical
skills evaluated by the T-NOTECHS scale was 12 (10–14) out of possible 25
or 48% (40–56%).
Trauma team technical and non-technical skills were significantly improved by structured debriefings, resulting in 18% improvement in ATLS
protocol adherence and 33% improvement in T-NOTECHS scale evaluations.
We found out that patients were more severely injured during lockdown. It
took longer to perform CT scan, and more patients were transferred straight
to the OR during lockdown. However, LOS, LOS ICU, and in-hospital mortality did not differ between the lockdown and non-lockdown cohorts.
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6. Practical implication
1. Video review and debriefing is a simple methodology that can be used
not only in the ED but also in other departments, such as the operating
theatre or intensive care unit, where rapid solutions and interventions are
required.
2. Video viewing can be used not only to improve skills but also to identify
systemic barriers.
3. Update of medical studies program should be initiated to include
non-technical skills training.
4. In order to improve the entire trauma system, a national trauma register
is needed in order to monitor and evaluate the quality of care throughout
Lithuania.
5. Public authorities planning the resources of the health care system should
take into account the fact that even during the period when stay at home
order was initiated, the number of serious injuries remained high and
emergency department, operation theatre and intensive care unit staffing
should not be reduced during such events.
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