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PRAGULOS APIBRĖŽIMAS

Pragula – tai odos, paodžio, raumenų ir kaulų 
pažeidimai – nekrozės, kurios išsivysto sutrikus 
mitybai spaudžiamuose kūno paviršiuose



PRAGULŲ ATSIRADIMO RIZIKA
NEUROLOGINIAMS PACIENTAMS

(STATISTINIAIS DUOMENIMIS)

1.Neurologiniuose ir neurochiruginiuose 
skyriuose gydomiems pacientams 
pragulos išsivysto 5-8%

2. Pragula kaip mirties priežastis 
pasireiškia 7-8% paraplegijos, 
hemiplegijos ar tetraplegijos ištiktiems 
pacietams.



PAGRINDINĖS PRAGULŲ PRIEŽASTYS

1.Kraujotakos sutrikimas
2. Sumažėjęs judrumas
3. Sumažėję jutimai
4. Drėgmė
5. Bloga mityba
6. Amžius
7. Spaudimas
8. Edema
9. Trintis



PRAGULOS RIZIKOS VERTINIMAS
NORTONO SKALĖ (14 IR DAUGIAU BALŲ – MAŽA PRAGULŲ

TIKIMYBĖ, 12 IR MAŽIAU – DIDELĖ TIKIMYNBĖ)
Objektyvi
būklė

Psichinė 
būklė

Bendras
aktyvumas

Judrumas Šlapimo/
Išmatų 
nelaikymas

Gera 
4 balai

Žvalus 
4 balai

Vaikšto laisvai
4 balai

Neribotas
4 balai

Nėra
4 balai

Patenkinama 3 
balai

Apatiškas
3 balai

Vaikšto 
padedamas
3 balai

Nežymiai 
ribotas
3 balai

Atsitiktinis
3 balai

Bloga 
2 balai

Pritemusi 
sąmonė 
2 balai

Sėdi krėsle
2 balai

Labai ribotas
2 balai

Dažnas
2 balai

Labai bloga
1 balas

Stuporas
1 balas

Guli lovoje
1 balas

Visai nejudrus
1 balas

Pastovus
1 balas



PRAGULŲ SUSIDARYMO PREVENCIJA

Reikalinga, kad pacientui patyrusiam insultą būtų 
sudarytas efektyvus gydymo planas, reikalinga 
gydyti ne tik pačias insulto priežastis ir stengtis 
stabilizuoti bendra būklę, bet nuo 1-os paros 
privaloma pajungti įvairių specialybių gydytojų, 
kinezoterapeutų ir slaugytojų komandą



SPECIALISTŲ KOMANDA

1. Gyd. Neurologas
2. Gyd. Dietologas
3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
4. Kinezioterapeutas
5. Skyriaus slaugytojos turi sudaryti efektyvų 

slaugos planą
6. Pagal reikalą kitų specialybių gydytojai
7. Apmokyti paciento artimuosius paciento slaugos 

ir kontroliuoti, kad būtų vykdomi nurodymai, 
nepalikti artimųjų saviveiklai

8. Psichologas



MITAI (PACIENTO ARTIMIEJI)

1.“...Palikite ramybėje mano tėvą, mamą, vyrą ir 
žmoną ko ji tampote ir judinate matot kokia jo 
būklė ji suparalyžuotas, duokit jam geriau 
vaistų, kad greičiau pasveiktų...”

2. “...Kodėl jus nepaduodate jam kai prašo jis juk 
vienos rankos nejudina... Kodel nenaudojate 
šiuolaikinių priemonių nuo pragulų...”

3. “....ko jus jį sodinate į vežimėlį jam juk galva 
svaigsta, kodėl ji sodinate...”



MITAI (GYDYTOJAI IR SLAUGYTOJAI)

1. Pagalbinės slaugos priemonės apsaugos nuo pragulų 
susidarymo

2. Reikalingas tik čiužinys nuo pragulų ir jokių pragulų 
nebus

3. Reikalingi tik rišti ir klijuoti su “stebuklingais” 
tvarsčius galimose pragulų susidarymo vietose ir 
pragulų nebus  

4. Nebijokite jeigu atsiras pragula aš išrašysiu “labai 
gerą” tepalą ir pragula užgys

5. Leiskite man stabilizuoti ligonio būklę o po to jau 
mankštinkite

6. Nevartysiu to paciento, nes jis šiuo metu labai 
nestabilus ir dar man numirs, nereikia man 
poblemų...



TIESA
Vietintelė efektyvi priemonė nuo pragulų 

susidarymo yra kuo greitesnis paciento 
aktyvizavimas ir paciento vartymas

Stebint žmogaus miegą mokslinių tyrimų metu 
buvo nustatyta, kad žmogus miegodamas 
mažiausiai  2 kartus per valandą pakeičia kūno 
padėtį.



KŪNO PADĖTIES KEITIMAS

Suaugusiems, kuriems nustatyta didelė pragulų
išsivystymo rizika rekomenduočiau keisti padėtį
kas 4 val. Su sąlyga, kad taip pat yra naudojamos
pagalbinės slaugos priemonės



PACIENTAS GULDOMAS ANT NUGAROS. PAPILDOMOS PAGALBINĖS
PRIEMONĖS TIK DIDESNIAM PACIENTO KOMFORTIŠKUMUI

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


PACIENTAS GULI ANT PILVO, O GALVA PASUKAMA Į
ŠONĄ.

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-
bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


ŠONINE KŪNO PADĖTIS. VIRŠUTINĖ KOJA VIRŠ APATINĖS KOJOS. ŠI
PADĖTIS PADEDA SUMAŽINTI SPAUDIMĄ KRYŽKAULIO SRIČIAI.

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-
in-bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


PUSIAU ŠONINĖ PADĖTIS. PACIENTAS YRA SU ABIEJOMIS
SULENKTOMIS PADĖTIMIS, VISOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS YRA ŠALIA
PACIENTO O NE PO PACIENTU

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-
bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


PUSIAU SĖDIMA PADĖTIS, PACIENTO LOVA PAKELTA 45 LAIPSNIŲ KAMPU. 
KOJOS ŠIEK TIEK SULENKTOS PER KELIUS . TAI YRA PATOGI POZICIJA TIEK
PACIENTUI TIEK ATLIEKANT PACIENTO PRIEŽIŪRA.

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-
bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


PUSIAU GULIMA PADĖTIS. PACIENTO LOVA PAKELTA 30 LAIPSNIŲ
KAMPU. ŠI PADĖTIS NAUDOJAMA PACIENTAMS, SERGANTIEMS ŠIRDIES
LIGOMIS AR TURINTIEMS KVĖPAVIMO SUTRIKIMUS IR PACIENTAMS, 
KURIEMS YRA NAZOGASTRINIS VAMZDELIS

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-
bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


TRENDELENBURG PADĖTIS. GALVA NULEIDŽIAMA ŽEMIAU KOJŲ, ŠI
POZICIJA NAUDOJAMA KAI YRA HIPOTENZIJA ARBA/IR EDEMOS KOJOSE
DĖL VENINĖS KRAUJOTAKOS NEPAKANKAMUMO

Šaltinis: https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/

https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-4-positioning-a-patient-in-bed/


SLAUGOS PRIEMONĖS



SLAUGOS PRIEMONĖS



SLAUGOS PRIEMONĖS



SLAUGOS PRIEMONĖS



TIKRAI VEIKSMINGA!!!



PAGRINDINIS GINKLAS PRIEŠ
PRAGULAS - PREVENCIJA

Kūno 
sąlytis su 
paviršiais 

Odos 
patikra 

Aktyvumas
Sausa ir 
švaru 

Mityba 



PRAGULŲ PROFILAKTIKA. IŠVADOS:

1. Veiksmingiausia priemonė nuo pragulų tai 
akstyvus paciento aktyvizavimas –
mankštinimas.

2. Pacientų teisingas ir dažnas vartymas.
3. Būtina siekti kad pacientai su judėjimo 

apribojimais būtų guldomi į funkcines lovas. 
4. Susidariusi pragula gali būti paciento mirties 

priežastimi.



PRAGULŲ GYDYMAS.
PRAGULŲ LAIPSNIAI

I

II

III

IV



PRAGULOS LAIPSNIAI

Šaltinis: https://www.news-medical.net/health/Pressure-Ulcer-
Prevention-and-Treatment.aspx

https://www.news-medical.net/health/Pressure-Ulcer-Prevention-and-Treatment.aspx


PRIEŠ PASIRENKANT GYDYMO TAKTIKĄ, LABAI
SVARBU SUVOKTI OPOS AUDINIŲ BŪKLĘ



I STADIJOS PRAGULOS GYDYMAS

Gydytojo veiksmai:
•Stebėti dinamikoje
•Suaktyvinti vartymą ir paciento pozicionavimą lovoje
•Nerekomenduotina tepti šios vietos tepalais, geriau sumažinti gulėjimą arba
iš viso neguldyti ant šios vietos kol neatsistatys audinių būklė.
•Nešildyti šios vietos ir nedaryti jokių kompresų.



II STADIJOS PRAGULOS GYDYMAS

Gydytojo veiksmai:
•Šias žaizdas jau būtina rišti žaizdas ne rečiau kaip kas 2-ą parą ir reikalinga žaizdos kontrolė dėl galimos infekcijos.
•Rišti žaizdas su antiseptiniais tirpalais Pvz. Betadino tirpalu, Oktisept tirpalu arba kitais įprastai skyriuje naudojamais tirpalais
•Jeigu yra galimybė rekomenduojama naudoti hidrokoloidinius tvarsčius
•Jeigu atsiranda infekcijos požymiai  imti pasėlį iš žaizdos mikrobiologiniam ištyrimui ir skirti antibiotikoterapiją pagal pasėlio rezultatus
•Visada šalinti bet kokias atsiradusias nekrozes
•Jeigu stebima infekcija daryti perišimus kiekvieną dieną kol praeis infekcijos požymiai



HIDROKOLOIDINIAI TVARSČIAI



III STADIJOS PRAGULOS GYDYMAS



III. GYDYTOJO VEIKSMAI:
1.  III stadijos pragulos žaizdos be chirurginio gydymo 

nesugys.
2.  Būtina šalinti visas atsirandančias nekrozes.
3.  Žaizdas reikia rišti su aniseptiniais tirpalais.
4.  Atsiradus infekcijos požymiams, skirti 

antibiotikoterapiją pagal pasėlio iš žaizdos 
mikrobiologinio tyrimo rezultatus.

5. Stebėti pacientą dėl galimo sepsio arba kitų galimų 
infekcinių komplikacijų.

6.  Pagal ligoninės galimybes rekomenduojama gilesnes 
pragulas rišti su antibakteriniais tvarsčiais arba 
tvarsčiais sugeriančiais sekretą iš žaizdos

7. Rekomenduojama pradėti naudoti neigiamo slėgio 
sistemą, kuri skatina žaizdos valymasi nuo nekrozių, 
skatina žaizdos gyjimą t.y. formuojasi naujos 
granuliacijos ir vyksta žaizdos epitelizacija



III. GYDYTOJO VEIKSMAI:

8. Kai tik paciento būklė bus stabilizuota ir jau 
nebus reikalingas aktyvus stacionarinis gydymas 
neurologiniame ar neurochirurginiame skyriuje, 
reikalingos gydytojo chirurgo konsultacija:  
plastikos chirurgo ar chirurgo atliekančiu 
rekonstrukcines operacijas.



NEIGIAMO SLĖGIO
SISTEMOS



IV STADIJOS PRAGULOS GYDYMAS



IV. GYDYTOJO VEIKSMAI:

1.  IV stadijos pragulos žaizdos be žaizdų plastikos 
niekada nebesugys.

2.  Būtina šalinti visas atsirandančias nekrozes.
3.  Žaizdas reikia rišti su aniseptiniais tirpalais.
4.  Atsiradus infekcijos požymiams, skirti 

antibiotikoterapiją pagal pasėlio iš žaizdos 
mikrobiologinio tyrimo rezultatus.

5. Stebėti pacientą dėl galimo sepsio arba kitų galimų 
infekcinių komplikacijų.

6.  Pagal ligoninės galimybes rekomenduojama gilesnes 
pragulas rišti su antibakteriniais tvarsčiais arba 
tvarsčiais sugeriančiais sekretą iš žaizdos

7. Galima naudoti neigiamo slėgio sistemą kad 
pragulos dugnas pasiruoštų žaizdos plastikai ir 
formuotusi žaizdos granuliacijos.



IV. GYDYTOJO VEIKSMAI:

8. Žaizdos plastika su fasciokutaniniu 
pasukamuoju odos lopu













AČIŪ!

AČIŪ!


