
PIRMOJI PAGALBA - GAIVINIMAS 
Laiku suteikus pirmąją pagalbą, galime išgelbėti žmogui gyvybę. Nustatyta, kad sąmonės netekusiam žmogui nedelsiant 

atliekant gaivinimą, jo šansai išgyventi padidėja net 2-3 kartus. Taip pat pirmosios pagalbos teikimas reglamentuotas 
vyriausybės nutarimu, kuriame yra sąrašas žmonių ir profesijų, kurie privalo suteikti pirmąją pagalbą. Tai yra ir vairuotojai, ir 
geležinkelių, oro, vandens transporto darbuotojai, švietimo sistemos įstaigų darbuotojai ir t. t. 
GAIVINIMAS – tai veiksmai, kuriais sustojus kraujotakai ir (ar) kvėpavimui, stengiamasi išsaugoti žmogaus gyvybę. 
Atliekant gaivinimą, kiekvienas veiksmas yra tarpusavy susijęs 4 žiedų gyvybės grandine. 

 

1- as žiedas – ankstyvas simptomų atpažinimas 
A. Įvertinama įvykio vieta, saugumas, pašalinamos kliūtys (pvz., nutraukti elektros laidai). 
B. Įvertinama nukentėjusiojo būklė - sąmonė, kvėpavimas. 
Suimti žmogui už pečių ir garsiai šaukiant bei klausiant „Kas atsitiko?“, „Kaip jaučiatės?“ papurtyti 
jį. Jei nesujuda, neatsiliepia – nesąmoningas. 
Atverti kvėpavimo takus. Pritūpus prie nukentėjusio iš šono, reikia prasegti drabužius, vieną ranką 
padėti ant kaktos, kitą – po smakru, atlošti galvą ir pakelti smakrą. Tada pridėti savo ausį prie 
burnos ir stebėti ar žmogaus krūtinė kilnojasi, klausyti ar yra kvėpavimo garsas, pajusti iškvepiamo 
oro šilumą. Tai daryti 10 sekundžių. Jei pastebima, kad krūtinė nesikilnoja, neišgirstama kvėpavimo 
garso, nepajuntama iškvepiamo oro šiluma – nėra kvėpavimo. 
C. Jei žmogus nesąmoningas, nėra kvėpavimo, kviesti pagalbą. 

 

 
Jei aplinkui yra žmonių, nurodyti vienam paskambinti pagalbos numeriais ir iškviesti 
medikus, o kitam – nubėgti atnešti išorinį automatinį defibriliatorių. Davus nurodymus, 
jūs privalote neatsitraukti nuo nukentėjusiojo ir iškart pradėti pradinį gaivinimą. 

 

2- as žiedas – ankstyvas pradinis gaivinimas 
Ritmiški ir tikslūs krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinas kvėpavimas. 
Vienos rankos kaulinę delno dalį uždėti ant krūtinkaulio centro, pirštus pakelti į viršų, kad 
neliestų krūtinės. Kitą ranką uždėti ant jau padėtos rankos, sunerti pirštus. Padaryti 30 
paspaudimų. Spausti reikia statmenai iš viršaus į apačią, nelenkiant rankų per alkūnes. 
Paspaudimus darant tokioje pozoje bus nukreipta didesnė jėga į plaštakas ir giliau 
įspausite (5-6 cm). Paspaudimų dažnis: 100-120 paspaudimų per 1 min. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagal naujus gaivinimo standartus, gaivinant suaugusį žmogų užtenka daryti ritmiškus ir tikslius 
krūtinės ląstos paspaudimus – širdies masažą. Prieš darant dirbtiną kvėpavimą reikia patikrinti ar 
burnoje nematyti svetimkūnio. Jį pastebėjus, reikia pamėginti ištraukti rodomuoju pirštu. Pradinis 
gaivinimas bus efektyvesnis, jei į pagalbą atskubės žmogus, kurio buvo prašyta paskambinti į 
greitosios medicinos stotį, ir veiksmus atliksite pasikeisdami, siekiant išvengti gaivintojo išsekimo. 
Po krūtinės ląstos paspaudimų reikia nukentėjusiajam atlošti galvą, pakelti smakrą, atverti burną, 
uždėti pirmos pagalbos kaukę , užspausti nosį ir padaryti ritmiškus 2 oro 
įpūtimus, trunkančius ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Stebėti nukentėjusiojo 
būklę – ar atsirado kvėpavimas, sujudėjo. Po oro įpūtimų daryti krūtinės 
ląstos paspaudimus santykiu 30:2. 

Vaikui daryti 5 oro įpūtimus (tokių įpūtimų skaičiumi tik pradedamas 
gaivinimas), po to 15 krūtinės ląstos paspaudimų (kūdikiui paspaudimai daromi 2 pirštais) ir 2 oro įpūtimais. Tai kartoti tol      kol 
atsigaus arba iki atvykusi GMP perims gaivinimą. 

 

3- as žiedas – ankstyva defibriliacija 
Defibriliacija – širdies ritmo atstatymas pašalinant skilvelių virpėjimą, paveikus širdį trumpais elektros impulsais. Automatinį 
išorinį defibriliatorių galima naudoti vaikams nuo vienerių metų amžiaus. Kai gelbėtojo padėjėjas atneša išorinį automatinį 
defibriliatorių, nedelsiant jis turi būti prijungtas prie nukentėjusiojo. Tačiau gelbėtojas neturi nustoti daryti pradinį gaivinimą, 
Aparatą dėti šalia gaivinamo žmogaus galvos, įjunkti, uždėti elektrodų padelius kaip parodyta ant jų ir vykdyti defibriliatoriaus 
garso ir vizualinius nurdymus. Kai leidžiami elektros impulsai į širdį, reikia atsitraukti – nesiliesti su nukentėjusiuoju. 
Defibriliuoti tol ko atsiras gyvybės požymių arba atvyks medikai. Atsigavus žmogui, reikia nenuimti defibriliatoriaus elektrodų 
ir laukti atvykstantčių medikų – toliau analizuoja širdies darbą. Tuo metu galima atlikti kitus pirmosios pagalbos veiksmus – 
sustabdyti kraujavimą, žaizdas sutvarstyti ir kt. 

  
 

 

4- as žiedas – specializuota pagalba 
Į įvykio vietą atvykę greitosios medicinos specialistai toliau tęsia pradinį gaivinimą, 
naudojant specialias kraujotakos ir kvėpavimo atkūrimo bei palaikymo priemones, 
stabilizuoja būklę ir transportuoja į artimiausią ligoninę. Asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas ligoninėje – apžiūra, ištyrimas, gydymo taikymas, gyvenimo kokybės 
atstatymas. 

 

Parengė Marijampolės sav. visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, 
vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,  Jurgita Levuškinienė 
Informacijos šaltiniai: www.erc.edu 
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( galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-03-06 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405743/asr ) 

http://www.erc.edu/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405743/asr

