
Vyresnių žmonių traumatizmas 

 

Traumatizmas – sudėtinga ir didelė socialinė, ekonominė bei demografinė problema. Suaugusių 

mirties priežasčių struktūroje nelaimingi atsitikimai ir traumos užima trečią vietą po širdies-

kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų.  

Dėl sveikatos problemų, regėjimo, eisenos bei pusiausvyros sutrikimų vyresni nei 65 metų amžiaus 

žmonės patiria traumas dažniau nei jaunesni. Dažniausia traumų priežastis – griuvimai. Maždaug 1 

iš 10 vyresnio amžiaus žmonių traumų baigiasi rimtais sužeidimais, tokiais kaip šlaunikaulio lūžiai, 

įvairūs minkštųjų audinių sužeidimai bei galvos traumos. Daugiau nei pusė patirtų traumų yra 

linkusios kartotis. Dėl vyresnio amžiaus, įvairių gretutinių ligų, tokių kaip osteoporozė, glaukoma ar 

katarakta, patirtos traumos sukelia komplikacijas. Taip pat vyresniems žmonėms reikalingas ir 

ilgesnis reabilitacijos laikotarpis. 

 

Griuvimų priežastys 

Sveiki, aktyvūs pagyvenusio amžiaus žmonės pargriūna rečiau, jų griuvimų priežastys skiriasi nuo 

ligotų pagyvenusio amžiaus žmonių, kuriems griuvimas labai sunkina gyvenimo kokybę. Apie 50 

proc. pagyvenusio amžiaus žmonių griuvimų yra susiję su sveikatos problemomis. Griuvimų rizikos 

veiksniai skirstomi į vidinius: su amžiumi susiję veiksniai, ligos, vartojami medikamentai ir išorinius 

– aplinkos. 

 

Išorinės griuvimų priežastys: 

 

Apšvietimas 

 Labai stiprus blizgėjimas 

 Nepakankamas apšvietimas 

 Netinkamame aukštyje įtaisyti šviesos jungikliai. 

Grindys 

 Nepritvirtinti slidūs kilimėliai 

 Netvarkingi, užsilenkę kilimo kraštai 

 Stori kilimai 

 Slidžios grindys 

 Atspindys nuo blizgančių grindų. 

Laiptai 

 Nėra turėklų 

 Turėklai nepakankamai ilgi, žemi 

 Aukšti laipteliai 

 Slidūs, aplūžę laipteliai 

 Neryški laipto briauna. 

Miegamasis kambarys 

 Aukšta lova 

 Miegamasis toli nuo tualeto 

 Daug baldų, trukdančių vaikščioti. 

Virtuvė  

 Labai aukštos ar per žemos lentynos 

 Sunku įžiūrėti skales ant viryklės. 

Kiti kambariai 

 Netinkamo aukščio kėdės 

 Kėdės be ranktūrių 

 Nestabilios kėdės 

 Atsidarančios į vidų durys. 



Vonia ir tualetas 

 Slidžios vonios grindys 

 Vonioje nėra turėklų 

 Žemas klozetas 

 Sunkiai atsukami vandens čiaupai 

 Sunkiai pasiekiamas šampūnas, muilas 

 Tualetas lauke. 

            Lauke 

 Slidūs, nelygūs takeliai 

 Slidūs laiptai, įėjimas į namą (šlapia, prikritę lapų) 

 Blogas apšvietimas. 

 

Griuvimų vieta 
Namuose įvyksta 48 proc. visų griuvimų. Iš jų 1/3 miegamajame, vonioje ir tualete, apie 10 proc. - 

ant laiptų. Nugriuvus ant laiptų, sužeidimai būna sunkesni nei nugriuvus lygioje vietoje, lipimas 

laiptais žemyn yra labiau pavojingas nei lipimas aukštyn.  Dažnai pagyvenę žmonės nugriūva lipdami 

į lovą ar išlipdami iš jos, užkliuvę už namų apyvokos daiktų, paslydę ant šlapių grindų, avėdami 

netinkamą avalynę (įsispiriamas šlepetes, netvirtą avalynę) ar vaikščiodami tik su kojinėmis. 

Dauguma griuvimų įvyksta nesunkiai dirbant, keliantis, lenkiantis, ko nors siekiant, dažniausiai 

dieną. Vyrai dažniau griūva lauke, o moterys - namuose. 

 

Susižeidimo rūšys: 
 odos nubrozdinimai; 

 mėlynės; 

 sausgyslių patempimai; 

 žaizdos; 

  osteoporoziniai kaulų lūžiai (0,2 – 1,5 % sudaro šlaunikaulio lūžiai, po kurių apie 

20-40 % miršta per pirmuosius metus, 50 % savarankiškai negali judėti). 

  

Patarimai, kaip išvengti traumų  

Optimalus apšvietimas:  

 kambariuose ir koridoriuose naudoti 100–200 W lemputes;  

 prie lovos ar įėjimo įrengti lengvai pasiekiamą jungiklį, naktinę lempą, prožektorių;  

 spindesiui pašalinti rekomenduojamos matinės lempos. 

Grindys ir kilimai:  

 patiesti neslystančius kilimus;  

 grindis vaškuoti neslidžiu vašku;  

 išpylus skysčių ant grindų, tuoj pat išvalyti;  

 pakeisti suplyšusius kilimus;  

 pašalinti slenksčius.  

Praėjimas:  
 pašalinti smulkius daiktus (vazas, batus ir kt.) nuo grindų;  

 ties praėjimais statyti stabilius baldus, į kuriuos būtų galima atsiremti ar pasilaikyti.  

Laiptai:  
 stabilūs turėklai abiejose laiptų pusėse; 

 neaukštos ir tvarkingos pakopos; 

 geras apšvietimas, pasiekiami jungikliai; 

 ryškios kontrastinės juostelės ant laiptų krašto; 

 nestatyti ant laiptų daiktų.  

 



Baldai:  

 kėdės aukštis turi būti toks, kad sėdint pėdos būtų padėtos ant grindų ir kojos 

sulenktos 90 laipsniu kampu;  

 kėdės turi būti su aukšta atrama nugarai ir šoninėmis atramomis rankoms; 

 lovos aukštis – 45 cm nuo grindų iki lovos čiužinio. 

Virtuvė:  

 pritvirtinti stalą;  

 palypėjimui naudoti saugų kojų suolelį;  

 lentynas pakabinti patogiame aukštyje; 

 pažymėti dujinės viryklės čiaupų pozicijas.  

 

Vonia:  
 įrengti ranktūrius prie sienos;  

 patiesti neslidų guminį kilimėlį; 

  įsigyti specialią dušo kėdę ar persikėlimo į vonią suolelį;  

 dušas turi būti rankinis, paaukštinta tualeto sėdynė; 

 durų nerakinti. 

Avalynė:  
 batai turi būti neslidžiu, nesudėvėtu padu, neaukšta pakulne;  

 nevaikščioti tik su kojinėmis. 

 

Kiemas ir įėjimas:  

 

 užtaisyti plyšius grindinyje;  

 pašalinti kliūtis;  

 įrengti gerą apšvietimą;  

 valyti ledą ar lapus;  

 įdėti iš abiejų pusių atrakinamas spynas.  
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       Jeigu parkritote…. 
       Dažniausiai parkritę staigiai pašokame ir bėgame toliau, tačiau ignoruojamų traumų pasekmės gali būti 

verksmingos. Jei lūžį palaikysite sutrenkimu, lūžę kaulai gali pasislinkti – prisikentėsite daugiau. Lūžio arba 

išnirimo požymiai – aštrus skausmas, besiplečiantis tinimas, negalėjimas normaliai judinti galūnės. Jei jau ką nors 

susilaužėte ar išsinarinote, pirmiausia pakenktą vietą reikia sutvirtinti, kad ši nejudėtų. Tai būtina padaryti, kad 

nepasislinktų kaulų nuolaužos. Uždedam fiksuojantį tvarstį ar įtvarą taip, kad sąnariai, esantys aukščiau ir žemiau 

lūžio vietos, negalėtų judėti. Svarbu pakenktą vietą atšaldyti. Sniego ar ledo pripildyta pagalvėlė palaikoma 

prispausta prie lūžusios vietos 10-15 minučių. Po to ją reikia pakeisti nauja. Tai sumažina patinimą ir skausmą. 

Šildyti pažeistos vietos negalima – bus tik blogiau. Nuskausminkime. Bet koks kaulų ir sąnarių pakenkimas 

paprastai lydimas trauminio šoko. Jį sukelia skausmas. Kuo trauma sunkesnė – tuo jis stipresnis. Skausmą 

malšinkime analgetikais. Laiku nepastebėtas galvos smegenų sutrenkimas vėliau gali sukelti galvos skausmus, 

regėjimo suprastėjimą, staigų atminties susilpnėjimą ir nuovargį. Moterims reikia būti itin atidžioms susitrenkus 

krūtis, trauma gali būti priežastis augliui atsirasti. Pirmoji pagalba: pridėkite prie skaudamos vietos ką nors šalta ir 

ištepkite tepalu, sugeriančiu mėlynes. Galvos smegenų sutrenkimas – viena dažniausių parkritus patirtų traumų. Jis 

pasireiškia sąmonės netekimu (kartais per kelias akimirkas), pykinimu, galvos skausmu. Jei įtariate šią traumą, 

būtinai kreipkitės į gydytoją. Pirmoji pagalba – ramybė ir šaltas kompresas. 

 


