
TURINYS 

Pratarmė 7 

I DALIS. BENDROJI CHIRURGINĖ SLAUGA 

1 tema. Sergančiųjų chirurginėmis ligomis sveikatos priežiūros organizavimas: 

slaugos kontekstas 12 

2 tema. Chirurginės operacijos sąvokos ir klasifikacija 18 

3 tema. Pacientų psichologinis paruošimas operacijai 22 

4 tema. Pacientų mokymas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu 33 

5 tema. Chirurginės procedūros rizikos veiksniai ir jų korekcija 39 

6 tema. Klinikinis paciento paruošimas operacijai 47 

7 tema. Chirurginė infekcija ir jos profilaktika 55 

8 tema. Anestezija. Slauga anestezijos metu 83 

9 tema. Pooperacinė ligonių slauga: bendrųjų ir vietinių komplikacijų 

profilaktika 99 

10 tema. Transfuziologijos pagrindai. Slauga transfuzijos metu 116 

11 tema. Parenteralinis maitinimas 143 

12 tema. Enterinis maitinimas 150 

13 tema. Pirmoji medicinos pagalba trauminių žaizdų atveju 157 

14 tema. Vietinė ir bendroji ūminė chirurginė infekcija 166 

II DALIS. SPECIALIOJI CHIRURGINĖ SLAUGA 

1 tema. Nudegusių pacientų slauga 182 

2 tema. Nušalimus patyrusių pacientų slauga 195 

3 tema. Pusiausvyros organų traumas patyrusių pacientų slauga 199 

4 tema. Angiochirurginėmis ligomis sergančių pacientų slauga 212 



5 tema. Pacientų, patyrusių galvos smegenų traumas ir sergančių galvos 

smegenų chirurginėmis ligomis, slauga 230 

6 tema. Pacientų, patyrusių stuburo ir nugaros smegenų sužalojimų bei 

sergančių chirurginėmis ligomis, slauga 242 

7 tema. Pacientų, sergančių skydliaukės chirurginėmis ligomis, slauga 250 

8 tema. Pacientų, kuriems pažeista ar operuota krūtinės ląsta, slauga 257 

9 tema. Sergančių krūtų ligomis slauga 265 

10 tema. Sergančių stemplės chirurginėms ligomis slauga 274 

11 tema. Pacientų, kuriems operuotas skrandis, slauga 282 

12 tema. Pacientų, sergančių kepenų, tulžies pūslės, kasos, blužnies 

chirurginėmis ligomis, slauga 292 

13 tema. Sergančiųjų pilvo sienos ir žarnyno chirurginėmis ligomis slauga 303 

14 tema. Pacientų, turinčių stomą, slauga 318 

15 tema. Sergančiųjų urologinėmis ligomis slauga 324 

16 tema. Širdies ligos gydomos chirurginiu būdu. Pacientų slauga 334 

17 tema. Organų ir audinių persodinimas. Pacientų, kuriems atlikta organų 

transplantacija, slauga 343 

18 tema. Pacientų slauga po estetinių operacijų 350 

Literatūra 358 

Priedai 361 


