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SLAUGOS KOKYBĖS SISTEMOS PROCEDŪRA 

PROTOKOLŲ SĄRAŠAS 

1. Arterinio kraujo spaudimo matavimo slaugos protokolas Nr.1 

2. Akių traumos pirmos pagalbos slaugos protokolas Nr.2 

3. Dubens lūžių įmobilizacijos Sam Sling diržu ar paklode slaugos protokolas Nr.3 

4. Elektrokardiogramos (12-os derivacijų)  užrašymo  slaugos  protokolas Nr.4 

5. Fizinės ir medikamentinės paciento fiksacijos slaugos protokolas Nr.5 

6. Galūnės nutraukimo arba nupjovimo atveju slaugos protokolas Nr. 6 

7. Gliukozės kiekio kraujyje nustatymo slaugos protokolas Nr.7 

8. Gyvybinių požymių vertinimo  slaugos  protokolas Nr.8 

9. Gulinčio paciento imobilizavimo ant ilgosios stuburo lentos slaugos protokolas.Nr.9 

10. Heimlicho metodo taikymo  slaugos  protokolas Nr.10  

11. Infuzinių skysčių lašinimo naudojant intraosalinę adatą šaudyklę slaugos protokolas Nr.11 

12. Inhaliacinių vaistų naudojimo  slaugos protokolas Nr.12 

13. Insulto ankstyvo atpažinimo (įtarimo) slaugos  protokolas Nr.13 

14. Injekcijos į odą slaugos protokolas Nr.14 

15. Injekcijos į veną slaugos protokolas Nr. 15 

16. Injekcijos į poodį slaugos protokolas.Nr.16 

17. Injekcijos į raumenis slaugos protokolas Nr.17 

18. Lūžusių galūnių imobilizacijos protokolas Nr.18 

19. Kaklinės stuburo dalies imobilizacijos  slaugos protokolas Nr.19 

20. Kraujavimo iš nosies stabdymo  slaugos  protokolas Nr.20 

21. Kraujavimo stabdymo kariniu turniketu slaugos protokolas Nr.21 

22. Kvėpavimo užtikrinimo krikotomijos adata slaugos protokolas Nr.22 

23. Kūno temperatūros matavimo bekontaktiniu medicininiu infraraudonųjų spindulių termometru 

slaugos  protokolas Nr.23 

24. Kvėpavimo užtikrinimo nazofaringiniu vamzdeliu slaugos protokolas Nr.24 

25. Kvėpavimo užtikrinimas orofaringiniu vamzdeliu slaugos protokolas Nr.25 

26. Kūno temperatūros matavimo slaugos protokolas Nr.26 



27. Kvėpavimo takų atvėrimo ir išvalymo slaugos protokolasNr.27 

28. Kvėpavimo užtikrinimo kombinuotu vamzdeliu  slaugos  protokolas Nr.28 

29. Kvėpavimo užtikrinimo laringine I-gell kauke slaugos  protokolas Nr.29 

30. Motociklininko šalmo nuėmimo  slaugos protokolas Nr.30 

31. Naujagimių pradinio gaivinimo slaugos protokolas Nr.31 

32. Rektalinio vaisto įvedimo slaugos protokolas Nr.32 

33. Oksigenoterapijos per nosies kaniulę ir kaukę slaugos protokolas Nr.33 

34. Pacientų pervežimo slaugos  protokolas Nr.34 

35. Pacientų rūšiavimo masinės nelaimės atveju  slaugos  protokolas Nr.35 

36. Pagalbos gimdymo metu, gimdymo priėmimo, naujagimio bambutės  tualeto slaugos 

protokolas Nr.36 

37. Petukų distocijos atveju gimdymo metu neatidėliotinų veiksmų slaugos protokolas Nr.37 

38. Pogimdyminio kraujavimo stabdymo  neatidėliotinų veiksmų slaugos protokolas Nr.38 

39. Pleuros adatinės dekompresijos slaugos protokolas Nr.39 

40. Peroralinis vaistų naudojimo slaugos protokolas Nr.40 

41. Sėdinčio paciento stuburo imobilizavimo su „Kendrikso“ įtvaru slaugos protokolas Nr.41 

42. Siurbimo iš kvėpavimo takų (trachėjos) slaugos protokolas Nr.42 

43. Skrandžio plovimo  slaugos protokolas Nr.43 

44. SpO2 nustatymo ir pulso dažnio matavimo pulsoksimetru slaugos protokolas Nr.44 

45. Stabilios šoninės padėties suteikimo  slaugos protokolas Nr.45 

46. Stovinčio paciento stuburo imobilizavimo  slaugos protokolas Nr.46 

47. Suaugusių pradinio gaivinimo slaugos protokolas Nr.47 

48. Šalčio paketo naudojimo slaugos  protokolas Nr.48 

49. Šildymo priemonių  naudojimo slaugos  protokolas Nr.49 

50. Širdies elektrinės defibriliacijos taikymo suaugusiems  slaugos  protokolas Nr.50 

51. Širdies elektrinės defibriliacijos vaikams taikymo  slaugos  protokolas Nr.51 

52. Šlapimo pūslės kateterizavimo  slaugos protokolas Nr.52 

53. Tracheostomos vamzdelio priežiūros  slaugos  protokolas Nr.53 

54. Sėdinčio paciento stuburo imobilizavimo su „Kendrikso“ įtvaru slaugos protokolas Nr.54 

55. Vaistų lašinimo į ausį slaugos  protokolas Nr.55 

56. Vaistų lašinimo į nosį slaugos  protokolas Nr.56  

57. Ventiliacijos Ambu maišu slaugos protokolas Nr.57 

58. Ventiliacijos dirbtinio kvėpavimo aparatu slaugos protokolasNr.58 

59. Vaistų švirkštimo į veną infuzijos siurbliu slaugos protokolas Nr.59 



60.  Žaizdų tvarstymo slaugos protokolas Nr.60 

61. Žaizdų tvarstymo  spaudžiamuoju tvarsčiu slaugos protokolas Nr.61 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


