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SLAUGOS PROTOKOLŲ (PROCEDŪRŲ) SĄRAŠAS 

 
1. Kvėpavimo takų atvėrimo ir išvalymo protokolas.  

2. Siurbimo iš kvėpavimo takų (nosiaryklės ir trachėjos ) protokolas. 

3. Ventiliacijos kvėpavimo maišu (AMBU) su kauke protokolas. 

4. Laringinės kaukės įvedimo protokolas. 

5. Orofaringinio vamzdelio įvedimo protokolas. 

6. Nazofaringinio vamzdelio įvedimo protokolas. 

7. Intubacijos pro nosį naudojant McGill Žnyples protokolas. 

8. Trachėjos intubacijos protokolas. 

9. Suaugusiųjų nazotrachėjinės intubacijos protokolas. 

10. Dirbtinės plaučių ventiliacijos protokolas. 

11. Automatinės išorinės defibriliacijos (AID) taikymo protokolas.  

12. Širdies elektrinės defibriliacijos protokolas. 

13. Adatinės krikotirotomijos protokolas. 

14. Heimlicho metodo taikymo protokolas. 

15. Adatinės pleuros ertmės dekompresijos protokolas. 

16. Oksigenoterapijos per nosies kaniules ir per kaukę protokolas. 

17. Pagalbos gimdymo metu, gimdymo priėmimo, naujagimio bambutės tualeto protokolas. 

18. Sinchronizuotos kardioversijos protokolas. 

19. Transkutaninės stimuliacijos protokolas. 

20. 12 derivacijų elektrokardiogramos užrašymo protokolas. 

21. Gliukozės kiekio kraujyje nustatymo protokolas. 

22. Kapnografijos rodiklių (etCO2 )vertinimo protokolas. 

23. Arterinio kraujo spaudimo matavimo protokolas. 

24. Pulsoksimetrijos rodiklių vertinimo protokolas. 

25. Tracheostomos priežiūros protokolas. 

26. Fizinės ir medikamentinės paciento fiksacijos protokolas. 

27. Kūno temperatūros matavimo protokolas. 

28. Šalčio paketo naudojimo protokolas. 

29. Šildymo priemonių naudojimo protokolas. 

30. Akių plovimo protokolas. 

31. Poodinės injekcijos protokolas. 

32. Injekcijos į veną protokolas. 

33. Injekcijos į raumenis protokolas. 

34. Injekcijos į odą protokolas. 

35. Vaisto sušvirkštimo į trachėją protokolas. 

36. Rektalinio vaisto įvedimo protokolas. 

37. Lašinės sistemos prijungimo ir infuzijos į veną protokolas. 

38. Kaulų čiulpų punkcijos, vaistų įvedimo į kaulų čiulpus protokolas. 

39. Peroralinių vaistų įvedimo protokolas. 

40. Vaistų lašinimo į nosį protokolas. 

41. Inhaliacinių vaistų įvedimo protokolas. 

42. Vaisto sušvirkštimo lėtos infuzijos siurbliu protokolas. 

43. Žaizdų tvarstymo protokolas. 

44. Žaizdų tvarstymo spaudžiamuoju tvarsčiu protokolas. 

45. Gulinčio paciento imobilizavimo ant ilgosios stuburo lentos protokolas. 

46. Stuburo imobilizavimo stovinčiam pacientui protokolas. 

47. Dubens imobilizavimo protokolas. 

48. Galūnių imobilizavimo protokolas. 

49. Sėdinčio paciento imobilizavimo ,,Kendrikso" (KED) įtvaru protokolas. 

50. Paciento ištraukimo iš automobilio protokolas. 

51. Kaklinės stuburo dalies imobilizavimo protokolas. 

52. Pacientų rūšiavimo protokolas. 

53. Vaistų sušvirkštimo per nosį, naudojantis nosies švirkštu, protokolas. 


