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Aptarsime:

Kodėl reikia kalbėti ir diskutuoti apie 
griuvimus, griuvimų prevenciją?

Rizikos veiksniai, darantys įtaką 
griuvimų atsiradimui

Griuvimų prevencija stacionare

Dokumentacijos pildymo svarba



Trumpai apie 
griuvimų statistiką

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/8977-reducing-
your-risk-of-falls-in-the-hospital

https://fsacares.org/five-ways-caregivers-can-prevent-falls-in-
older-adults/

Kodėl griuvimų prevencija 
ligoninėje yra tokia svarbi:

3 procentai hospitalizuotų 
pacientų griūna.

30 procentų šių kritimų 
baigiasi traumomis.

Griuvimas komplikuoja gydymą 
ir prailgina stacionarizavimo

laiką.

3 %

30%

 Griuvimai yra pagrindinė 
mirtinų ir kt. sužalojimų 
priežastis 65 metų ir 
vyresniems žmonėms.

 Kas 11 sek. vyresnio 
amžiaus žmogus gydomas 
greitosios pagalbos 
skyriuje dėl griuvimo. 

 Kas 19 minučių nuo 
griuvimo miršta vyresnis 
suaugęs žmogus.

Pasaulio statistika:



Statistika Lietuvoje ir Pasaulyje

Lietuvoje mirtingumas nuo kritimų 100 000 gyventojų padidėjo nuo 9,8 (2010 m.) iki 12,0 (2014 m.) ir 

pralenkė daug metų pirmavusią išorinių mirties priežasčių kategoriją – eismo įvykius.¹

Pagal 2018 m. Lietuvos statistikos departamento duomenis, susižalojimų dėl nukritimo atvejų skaičius 65 

m. ir vyresnių amžiaus grupėje, 10000 gyventojų buvo lygus – 150,7, kai tuo tarpu 2014 m. jis siekė 131,89.

Anglijoje ir Velse kasmet užregistruojama daugiau nei 250 000 pacientų griuvimų atvejų². Naujausi audito 

duomenys³ rodo, kad vidutiniškai 6,63 kritimo tenka 1 000 užimtų lovos dienų (OBD), o tai prilygsta daugiau 

nei 1 700 kritimų kasmet 800 lovų ligoninėje pagal esamus lovų užimtumo rodiklius.

Kiekvienais metais JAV maždaug nuo 700 000 iki 1 000 000 žmonių patiria griuvimus ligoninėje⁵, t.y. 3-5 

griuvimai 1000-iui lovadienių⁶.

¹ Strukčinskaitė V., Norkienė S., Strukčinskienė B. Pagyvenusių žmonių kritimai: rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės. Visuomenės sveikata, 2016;26(6):102-108. https://doi.org/10.5200/sm-hs.2016.099
²Agency National Patient Safety. Slips trips and falls data update: from acute and community hospitals and mental health units in England and Wales. London: NPSA , 2010. 
³www.nrls.npsa. nhs.uk/resources/patient-safety-topics/patient-accidentsfalls/?entryid45=74567 [ Accessed 22 May 2017 ]. 
⁴Royal College of Physicians . National Audit of Inpatient Falls: audit report 2015 . London : RCP , 2015 . 
⁵Preventing Falls in Hospitals. Content last reviewed March 2021. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. https://www.ahrq.gov/patient-safety/settings/hospital/fall-prevention/toolkit/index.html
⁶Patient Safety Network (PSNet). https://psnet.ahrq.gov/primer/falls



Pagal PSO skiriamos 4 pagrindinės griuvimų rizikos 
veiksnių grupės:¹

1. Biologiniai rizikos veiksniai (amžius, lėtinės ligos);

2. Elgesio rizikos veiksniai (vaistų vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas);

3. Aplinkos rizikos veiksniai (slidžios grindų dangos, laiptai, netinkamas apšvietimas, netinkamos lovos);

4. Socialiniai rizikos veiksniai (bendravimo stoka ir kt.). 

Griuvimo rizikos veiksniai skirstomi į vidinius ir išorinius:

Vidiniai rizikos veiksniai yra glaudžiai susiję su medžiagų apykaita, judėjimo ir atramos sistema, su rega, 
klausa, vaistų vartojimu, žmogaus elgesiu. 

Išoriniai rizikos veiksniai siejami su nesaugia aplinka, netinkama apranga, pagalbinių priemonių stoka.

¹Kubiliūtė K. Dažnai griūvančių senų žmonių reabilitacijos ypatumai. Gerontologija, 2014;15(3): 193-199.



Griuvimų pasekmės
Net 30-50 proc. pacientų griuvimų ligoninėse sukelia žalą pacientui¹ ir padaro nuostolius sveikatos 
priežiūros įstaigai ir tuo pačiu visai sveikatos priežiūros sistemai.

Griuvimų padariniai dažnai būna daugialypiai, susiję:

su fizinėmis negaliomis (lūžimais, infekcijomis, mirtimis)

su psichosocialiniais apribojimais (fizinės/socialinės veiklų, pogriuviminio sindromo išsivystymu, 
nerimo, baimės, depresijos atsiradimu) 

su ekonominių kaštų padidėjimu (išauga žmogiškųjų išteklių poreikis priežiūrai ir slaugai, padažnėja 
ir/ar prailgėja pacientų hospitalizacijos)

Bendrai žalą patiria ne tik pacientai, bet ir sveikatos priežiūros specialistai ir dažnai tai pasireiškia:
su tuo susijusiu psichologiniu išgyvenimu

kaltės jausmu ar kaltų paieška
pacientų nepasitenkinimu ir skundais, atlygio už patirtą žalą išieškojimu

¹Morris, R., & O'Riordan, S. (2017). Prevention of falls in hospital. Clinical medicine (London, England), 17(4), 360–362. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-4-360



Kodėl svarbu griuvimų rizikos vertinimas?

Griuvimų rizikos vertinimas – vienas iš būdų griuvimų prevencijai ir jų valdymo 
kokybės gerinimui

Griuvimai ir jų sukeltos pasekmės gali būti ženkliai sumažintos, jei prevencinės 
priemonės būtų įvykdomos laiku ir kompleksiškai¹

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktikos 
/prevencinių priemonių taikymas veiksmingai sumažina griuvimų skaičių²

Kelių pagrindinių rizikos veiksnių nustatymas kartu su aiškiomis intervencijomis, 
siekiant pagerinti kiekvienos iš jų poveikį, sumažina griuvimų stacionare dažnį 
20–30 proc.³ 

¹David Oliver, Falls risk-prediction tools for hospital inpatients. Time to put them to bed?, Age and Ageing, Volume 37, Issue 3, May 2008, Pages 248–250, https://doi.org/10.1093/ageing/afn088
²Stevens J, Phelan E. Development of STEADI. Health Promotion Practice. 2012;14(5):706- 714.
³Morris, R., & O'Riordan, S. (2017). Prevention of falls in hospital. Clinical medicine (London, England), 17(4), 360–362. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-4-360



Tvarką KK reglamentuojantys įsakymai

2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-496 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 
klinikų stacionare gydomų pacientų griuvimų prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir 

įsakymo papildymas: 2022 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V- 509: 
„...suteikia informaciją visiems stacionarizuotiems pacientams ir/ar jo artimiesiems apie griuvimų 
prevencines, savisaugos priemones nepriklausomai nuo nustatytos griuvimo rizikos“. 
“3 priedas “PACIENTO GRIUVIMO VERTINIMO PROTOKOLAS”
“4 priedas ”PACIENTŲ GRIUVIMŲ ATASKAITA” 

Papildyta: Griuvimų prevencijos veiksmingumo/pakankamumo vertinimu



Šiuo metu taikoma prevencija Kauno klinikose

Vertinama griuvimų rizika kiekvienam pacientui 
stacionarizavimo metu

Pacientas žodžiu informuojamas apie griuvimų prevencines 
priemones/pažymima LIS’e Morse dokumente

Nustačius didelę griuvimų riziką taikomos prevencinės 
priemonės/informuojama komanda/ant paciento 

identifikacinės apyrankės užklijuojamas geltonas lipdukas



Griuvimų rizika vertinama 
naudojant Morse skalę



Griuvimų rizikos vertinimas ir prevencinių priemonių 
taikymas keičiantis paciento būklei (dokumentacija)



Kas svarbu vertinant griuvimų riziką?

Išsamiai surinkta gyvenimo ir ligos anamnezė

Nustatyti vidiniai ir išoriniai rizikos veiksniai

Paciento tuo metu vartojami medikamentai

Fizinis paciento ištyrimas, vertinant judėjimo funkciją ir aplinkos veiksnius

Naudojami standartizuoti diagnostiniai griuvimų rizikos vertinimo 
klausimynai/instrumentai

skatinti budrios saugumo sąmonės kultūrą nuolat teikiant grįžtamąjį ryšį ir mokantis iš
nepageidaujamų įvykių

atsiminti, kad užkirsti kelią griuvimams ir dėl to atsirandančiai žalai yra kiekvieno sveikatos
priežiūros specialisto reikalas

Tačiau, griuvimų rizikos vertinimo instrumentai nėra pernelyg jautrūs, kad leistų išvengti 
griuvimų stacionare, todėl labai svarbu:



Komanda

Gydytojas 

Slaugos 
specialistas

Slaugytojo 
padėjėjas

Kineziterapeutas

Ergoterapeutas

Socialinis 
darbuotojas

Pagalbinis 
darbuotojas

Artimieji

PACIENTAS



Griuvimų rizikos vertinimas,
prevencinių priemonių 
taikymas ir  stebėsena

vykdoma

Ataskaitos pagal atskirus 
padalinius, pasirinktą 

laikotarpį pateikiama ir 
duomenys saugomi ligoninės



Griuvimų stebėsena KK

2019 m. sausio 1 d. įdiegtas nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo modulis elektroninėje 
dokumentų valdymo sistemoje (DVM) užtikrina duomenų surinkimą bei jų analizę, prevencinių 
priemonių planavimą. (LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2020-01-10 įsakymas Nr. V-40 
“Dėl Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2018-12-28 įsakymo Nr. V-1379 “Dėl nepageidaujamų įvykių 
stebėsenos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”)

Per 2021 metus DVM Nepageidaujamų įvykių registre užfiksuoti 132 griuvimo atvejai.
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Įvykę griuvimai registruojami Kauno klinikų  



Atvejo analizė gavus pranešimą DVM



Vadovaujantis 2021 m. balandžio mėn. 30 d. ,,Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Efektyvaus 

modelio, didinant dėmesį pacientams”  parengtu planu:

Griuvimų rizikos vertinimas ir stebėsena atliekama

Tikslas Uždaviniai Atsakingas Priemonės tikslui 
pasiekti

Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė

Griuvimų 
prevencijos 
tobulinimas 
(netaikoma 
vaikams)

1. Tobulinti griuvimų rizikos 
vertinimą ir pakartotinį 
įvertinimą pasikeitus 
paciento būklei.
2. Tobulinti prevencinių 
veiksmų taikymą, nustačius 
griuvimų riziką.
3. Užtikrinti ir kontroliuoti 
taikomų prevencinių 
veiksmų efektyvumą, 
didinant pacientų saugumą

Slaugos 
koordinavimo 
tarnyba

Slaugos 
koordinavimo 
tarnybos parengtas 
2021 m. veiklos 
planas griuvimų 
prevencijos 
tobulinimui 
(pridedama)

1. Pacientų, kuriems vertinta
griuvimo rizika, skaičius.

2. Griuvusių pacientų
įvertintos rizikos analizė

3. Pacientams, kuriems buvo
nustatyta didelė griuvimų
rizika taikytų prevencinių
priemonių tinkamumas

4. Bendras griuvusių
pacientų skaičius %

5. Pakartotinai griuvusių
pacientų skaičius.

6. Griuvimų metu padarytos
žalos dydis

7. Griuvimų dažnis - atv.sk. 
/1000-iui lovadienių

1. Hospitalizuotų pacientų, kuriems 
vertinta griuvimo rizika, dalis – 100 
proc.
2. Mažėjantis bendras griuvusių 
pacientų skaičius.
3. Mažėjantis pakartotinų griuvimų 
skaičius.
4. Mažėjantis griuvimų sukeltos 
žalos dydis.
5. Mažėjantis griuvimų skaičius 
1000 –iui lovadienių.
https://psnet.ahrq.gov/primer/falls



Griuvimų dažnis KK profilinėse klinikose
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Griuvimų skaičiaus dinamika Kauno klinikose

Nuo 2020 m. gegužės mėn. griuvimų rizika vertinama pagal Morse skalę;

2021 m. griuvimų rizika visuose Kauno klinikų padaliniuose ir filialuose įvertinta 88,1 % stacionarizuotų pacientų

(2020 m. – 58,8 % pacientų).

2021 m. didelė griuvimų rizika nustatyta 3,8 %, maža - 11,3 % ir griuvimo rizikos nenustatyta 84,9 % pacientų.
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Įdiegtos naujovės
2019 m. siekiant užtikrinti slaugymo kokybę ir tęstinumą pacientams visuose Kauno klinikų stacionaro padaliniuose ir

filialuose:

 ligoninės informacinėje sistemoje (LIS) (el. ligos istorijoje) įdiegtas griuvimų rizikos vertinimo dokumentas (Morse skalė);

 kiekvienam stacionarizuojamam pacientui vertinama griuvimų rizika, pažymimos prevencinės priemonės;

 stacionaro padalinių ir filialų vyr. slaugytojoms-slaugos administratorėms organizuoti griuvimų rizikos vertinimo

dokumento (Morse klausimyno) LIS‘e pildymo ir prevencinių priemonių taikymo mokymai;

vykdoma nuolatinė dokumento pildymo LIS’e stebėsena, užtikrinamas grįžtamasis ryšys;

 parengta vaizdinė informacinė (griuvimų rizikos vertinimo dokumento pildymo eigos ir metodinė) medžiaga;

 Griuvimų rizikos vertinimo, pacientų priežiūros ir griuvimų prevencijos temomis skaitomos paskaitos slaugytojų

kvalifikacijos kėlimo metu;

 2022 m. gegužės-birželio mėnesiais atliktas pilotinis tyrimas vaikų stacionaro skyriuose - griuvimų rizika pradėta vertinti

vaikams naudojant adaptuotą LITTLE SCHMIDY® skalę;

vykdomos konsultacijos dėl griuvimų rizikos vertinimo ir prevencinių veiksmų/priemonių taikymo skyriuose, analizuojami

atvejai.



Pacientų fizinio aktyvumo didinimas

Fizinio aktyvumo skatinimas yra esminis sveikimo po ligos požymis ligoninėje, tačiau klinikiniam 
personalui kelia akivaizdžią dilemą: nepažįstamos ligoninės sąlygos kartu su ūminėmis fizinėmis ir 

(arba) psichinėmis ligomis padidina hospitalizuotų vyresnio amžiaus žmonių griuvimo riziką.

Kauno klinikose bendradarbiaujant su Pacientų tarybos atstovais 
ir Kulautuvos reabilitacijos ligoninės specialistais 2022 m. 
gegužės mėnesį pradėtas projektas “Pacientų fizinio aktyvumo 
didinimas”

Apie 30 proc. patyrusių griuvimus vyresnio amžiaus žmonių 
praranda pasitikėjimą savimi ir mažiau juda;
Neaktyvumas lemia socialinę izoliaciją ir raumenų jėgos bei 
pusiausvyros praradimą, todėl padidėja griuvimo rizika;
Reguliariai atliekant specialius fizinius pratimus griuvimų 
sumažėja net 35-40 proc.¹ 

¹https://www.ncoa.org/article/evidence-based-program-otago-exercise-program



Ateities planai

• vaikų griuvimų rizikos vertinimas stacionaro skyriuose, LITTLE SCHMIDY® skalės adaptavimas ir

pritaikymas klinikinėje praktikoje;

• nuolatinė slaugos personalo ir gydytojų edukacija griuvimų rizikos vertinimo, prevencinių priemonių

taikymo srityse;

• prevencinių priemonių atnaujinimas ir naujų įsigijimas;

•Nuolatinė mokslo įrodymais grįstos praktikos sklaida: pranešimai profilinių klinikų kvalifikacijos kėlimo

kursuose ir profesinių organizacijų rengiamose konferencijose;

•Nuolatinis bendradarbiavimas su Pacientų organizacijomis ir Pacientų tarybos atstovais;

•Pacientų, turinčių mažą griuvimų riziką, fizinio aktyvumo skatinimas stacionare;

• Mokymo programos ,,Paralyžiuotų pacientų pragulų ir griuvimų prevencija namuose” parengimas ir

sklaida LSMUL Kauno klinikų tinklapyje Pacientų portale (parengta ir šiuo metu recenzuojama ekspertų).




