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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO KURSO 

„INTUBACIJOS MOKYMAI  SUDĖTINGOS EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS METU“ 

PROGRAMOS ANOTACIJA 

 

1. Programos tikslai 

Medicinos gydytojams suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius intubuojant 

pacientus sudėtingos epidemiologinės situacijos metu dėl COVID-19 infekcijos. 

 

2. Išsilavinimo reikalavimai tobulinimo kurso klausytojams 

Kursų klausytojai turi būti baigę medicinos studijas, anesteziologijos ir 

reanimatologijos ciklą rezidentūros metu arba analogiškus gydytojų tobulinimosi kursus. 

 

3. Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos 

Lietuvių 

 

4. Kurso dėstytojai (vardas, pavardė) 

Dr.Diana Gasiūnaitė 

Aurelija Kundrotaitė, 

Kotryna Daugėlienė 

 

5. Kurso programos turinys  

Temos pavadinimas Trukmė 

(valandos) 

1. Kvėpavimo takų anatomija, sudėtingų kvėpavimo takų atpažinimas  1 

2. Intubacijos praktiniai mokymai (1) 1 

3. Greitos eigos indukcija. Rekomendacijos intubuojant COVID-19 

infekuotą pacientą. Alternatyvūs kvėpavimo takų valdymo būdai.  

1 

4. Intubacijos praktiniai mokymai (2) 1 

Viso: 4 valandos 

 

6. Kurso programos temų išdėstymas 

1) Kvėpavimo takų anatomija, sudėtingų kvėpavimo takų atpažinimas  

Kvėpavimo takų vertinimas. Kvėpavimo takų tyrimo metodai. Apsunkintos intubacijos 

vertinimo būdai. Sunkios intubacijos algoritmas, būtinos priemonės (specialusis sunkios 

intubacijos vežimėlis, būtinų priemonių sąrašas, priemonių išdėstymo tvarka). Netikėta 

apsunkinta intubacija. 

2) Intubacijos praktiniai mokymai (1) 

Kursantai supažindinami su intubacijai reikalingomis priemonėmis, taisyklinga paciento 

išguldymo padėtimi, pagalbinėmis priemonėmis ir veiksmais užtikrinti atvirų kvėpavimo takų 

palaikymą, ventiliaciją ir intubaciją. Darbas su manekenu. 



 
 

 

 

3) Greitos eigos indukcija. Rekomendacijos intubuojant COVID-19 infekuotą 

pacientą. Alternatyvūs kvėpavimo takų valdymo būdai.  

Greitos eigos indukcijos apibrėžimas, taikymo indikacijos, priežastys. Rekomendacijų 

intubuojant COVID-19 infekuotą pacientą išdėstymas, intubuojančiojo veiksmai ir priemonės; 

infekcijos platinimo ribojimo priemonės. Supažindinimas su alternatyvių kvėpavimo takų 

valdymo būdų priemonėmis ir rekomendacijomis.  

4) Intubacijos praktiniai mokymai (2). 

Darbas su manekenu, intubacijos įgūdžių įtvirtinimas, netaisyklingų veiksmų korekcija.  

 

7.  Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas.  

Kursantai supažindinami su priemonėmis, medikamentais, skirtais paciento intubacijai; jų 

prieinamumo ir patogumo principais. Intubacijos rekomendacijomis, kai pacientas serga 

COVID-19 infekcija Praktinė užsiėmimo dalis – darbas su manekenu. 

 

 

 

Parengė Dr. Diana Gasiūnaitė 


