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Žaizdos plovimas ir priežiūra
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Paskirtis:
1. Užtikrinti kokybišką, saugų ir tinkamą žaizdos plovimą įstaigos gyventojams.
Valdymas:
2. Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytojas.
3. Ši tvarka laikoma administracijoje.
4. Ši tvarka peržiūrima kartą per penkis metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams,
reglamentuojantiems šį procesą. Visi šio dokumento pakeitimai įforminami raštiškai,
pakeičiant visus valdomus egzempliorius.
Apimtis:
5. Ši tvarka taikoma ir apima visus įstaigos gyventojų žaizdų plovimo procesus.
Atsakomybė:
6. Už tinkamą įstaigos gyventojų žaizdų plovimą atsako bendrosios praktikos slaugytojas.
7. Už saugaus ir kokybiško proceso atlikimo periodinę kontrolę atsako bendrosios praktikos
slaugytojas.
8. Už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą paskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą, bendrosios praktikos slaugytojas
atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka
9. Už procedūros atitikimą galiojantiems Lietuvos respublikos teisės aktams atsako sveikatos
priežiūros skyriaus vadovas.
Galima rizika:
10. Nesaugiai ir neteisingai atliekant procedūra galima mikrotraumos ar darbuotojo ekspozicijos
krauju rizika.
Aprašymas:
11. Priemonės:
11.1.

Vienkartinės pirštinės;

11.2.

vienkartinis, vandeniui nepralaidus paklotas;

11.3.

rankų higienos ir kiti dezinfekciniai preparatai;

11.4.

tirpalas žaizdai valyti;

11.5.

sterilūs marliniai guziukai;

11.6.

pleistrai;

11.7.

sterilus pincetas;

11.8.

sterilus švirkštas;

11.9.

tirpalas, skirtas žaizdai plauti

11.10.

sterilūs tvarsčiai;
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11.11.

indas panaudotoms priemonėms.

12. Procedūros eiga:
12.1.

Dezinfekcinėmis priemonėmis nuvaloma kušetė, ant kušetės užtiesiamas vienkartinis

paklotas;
12.2.

Patikslinama gyventojo tapatybė;

12.3.

Gyventojui paaiškinama apie atliekamą procedūrą;

12.4.

Gyventojui suteikiama patogi kūno padėtis, kad žaizda būtų lengviau prieinama;

12.5.

Uždedamas vienkartinis, vandeniui nepralaidus paklotas ties žaizda siekiant apsaugoti

paciento drabužius;
12.6.

Atliekama rankų higienos procedūra;

12.7.

Naudojamos vienkartinės pirštinės;

12.8.

Atlaisvinamas ant žaizdos uždėtas tvarstis.

12.9.

Tvarstis nuimamas netraumuojant žaizdos;

12.10.

Tvarstis dedamas į indą, skirtą panaudotoms priemonėms, kuo toliau nuo žaizdos;

12.11.

Žaizda apžiūrima, atkreipiamas dėmesys į skausmą, gijimo fazę, sekretą, aplinkinius

audinius, infekcijos požymius.
12.12.

Į švirkštą pritraukiama tirpalo, skirto žaizdai plauti;

12.13.

Švirkštu, lengva srovele tolygiai praplaunama žaizda dezinfekciniu tirpalu;

12.14.

Jeigu žaizdoje paliktas drenas, švirkštas jungiamas prie dreno galo, žaizda

praplaunama dezinfekciniu tirpalu, tirpalą sušvikščiant į dreną. Tirpalas turi būti kūno
temperatūros. Jokiu būdu negalima stumti dreno pirmyn, nes galime pažeisti aplinkinius
audinius;
12.15.

Plaunama, kol iš dreno ištekantis skystis tampa švarus,

12.16.

Oda aplink žaizdą nuvaloma steriliais marliniais gaziukais. Drėgmė dirgina odą,

skatina mikoorganizmų dauginimąsi;
12.17.

Uždedamas sterilus tvarstis. Tvarstis uždedamas taip, kad drenavimo anga būtų

tvarsčio centre. Dreno siūlės, kuriomis jis pritvirtintas, nejudinamos;
12.18.

Tvarstis pritvirtinamas pleistru;

12.19.

Nusimauti vienkartines pirštines. Išmesti į indą, skirtą panaudotoms priemonėms;

12.20.

Jei yra sekreto, žaizda nuvaloma dezinfekciniu tirpalu, naudojant sterilų pincetą ir

marlės gaziuką;
12.21.

Atliekama rankų higienos procedūra;

12.22.

Užpildoma reikalinga dokumentacija;

Dokumentai:
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13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos medicinos normos
MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė"
patvirtinimo.
14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN
47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo.
15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN
125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" patvirtinimo.
_____________________

PARENGĖ
Prienų globos namų Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė
Justina Miliauskaitė
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