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Įrodymais pagrįsta normalaus gimdymo
priežiūra
EVIDENCE BASED CARE IN NORMAL BIRTH
EIMANTAS ŠVEDAS
Kauno medicinos universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinika

Santrauka. Šiuolaikinės perinatalinės pagalbos kokybė vertinama ne tik klasikiniais perinatalinio sergamumo
ir mirtingumo rodikliais, bet ir lygiai taip pat svarbiais spontaninių gimdymų dažnio, akušerinių intervencijų
dažnio ir gimdyvių bei jų artimųjų pasitenkinimo ir pagalbos prieinamumo vertinimu. Nekrititiškas ir platus nenaudingų ir nereikalingų procedūrų, kurios atliekamos nelaiku ir ne pagal indikacijas, atlikimas įtakoja normalaus
gimdymo išeitis. Šio straipsnio tikslai yra apibrėžti normalų gimdymą, nustatyti kompetencijos ir saugumo ribas
tarp normalaus ir aukštos rizikos gimdymo priežiūros, aptarti gydytojo specialisto ir akušerės prižiūrimo gimdymo kompetencijos galimybes pagal egzistuojančius medicinos įrodymus, aptarti įrodymais pagrįstas normalaus
gimdymo priežiūros rekomendacijas.
Reikšminiai žodžiai: normalus gimdymas, fiziologinis gimdymas, aukštos rizikos gimdymas, įrodymais pagrįsta
priežiūra.
Summary. Recent decades have seen a rapid expansion in the development and use of a range of practices designed
to start, augment, accelerate, regulate or monitor the physiological process of labour, with the aim of improving
outcomes for mothers and babies, and sometimes of rationalizing work patterns in institutional birth. Non critical
and wide use of poorly evaluated practices deteriorates numbers or normal birth, augments outcomes of operative
delivery and does not improve perinatal mortality and morbidity rates. Risk assessment strategy as a procedure
continuing throughout normal labour is of importance to find correct timing of transferring women to a higher
level of care. The aim of this article to discuss definition, criteria, evidence based practices in normal birth.
Key words: normal birth, physiological birth, high risk delivery, evidence based care.

ĮVADAS
Šiuolaikinės perinatalinės pagalbos kokybė vertinama ne tik standartiniais perinatalinio sergamumo ir mirtingumo rodikliais,
bet lygiai taip pat svarbiais spontaninių
gimdymų dažnio, akušerinių intervencijų
dažnio, gimdyvių bei jų artimųjų pasitenkinimo ir pagalbos prieinamumo vertinimu
[1]. Pastaraisiais dešimtmečiais motinos ir
vaiko sveikatos priežiūra pasipildė daugybe
procedūrų ir praktikos veiksnių, kurie buvo
skirti sužadinti, stimuliuoti, pagreitinti
gimdymo eigą, taip pat stebėti gimdymo

fiziologinį procesą siekiant pagerinti gimdymo baigtis gimdyvėms ir naujagimiams.
Neabejotinai dalis šių procedūrų naudojamos siekiant racionalizuoti gimdymo
įstaigose pagalbą gimdyvėms. Nekrititiškas
ir platus nenaudingų ir nereikalingų procedūrų, kurios atleikamos ne laiku ir ne pagal
indikacijas, atlikimas turi įtakos normalaus
gimdymo baigtims [2]. Kaip pavyzdį galima pateikti ryšius tarp nuolatinio vaisiaus
būklės stebėjimo mažos rizikos gimdyvių
grupėje ir dažniau atliekamų skubių cezario
pjūvio operacijų ir vėlesnių neigiamų pa-
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sekmių [3], dažnos epidurinės analgezijos
normalaus gimdymo metu [4] ir dažniau
atliekamų akušerinių replių ir vakuuminio
ekstraktoriaus operacijų [5].
Taigi, šio straipsnio tikslai – apibrėžti
normalų gimdymą, nustatyti kompetencijos ir saugumo ribas tarp normalaus ir
didelės rizikos gimdymo priežiūros, aptarti
gydytojo specialisto ir akušerės prižiūrimo
gimdymo kompetencijos galimybes pagal
egzistuojančius medicinos įrodymus, aptarti įrodymais pagrįstas normalaus gimdymo priežiūros rekomendacijas.

NORMALAUS IR DIDELĖS RIZIKOS
GIMDYMO ATSKYRIMO KRITERIJAI
Normalus gimdymas apibrėžiamas
spontanine gimdymo pradžia, spontaniniu
progresavimu ir įvykusiu spontaniniu gimdymu. Dažniausios akušerinės procedūros,
kurių naudojimas normalų gimdymą paverčia didelės rizikos gimdymu [1]:
• Gimdymo sužadinimas (prostaglandinai, oksitocinas ar (ir) vaisiaus
dangalų praplėšimas).
• Gimdymo stimuliavimas.
• Epidurinė ar spinalinė analgezija.
• Bendroji anestezija.
• Entonox, t. y. azoto suboksido ir
deguonies mišinio kvėpavimas pro
kaukę.
• Opioidų vartojimas.
• Vakuuminis ekstraktorius ar replės.
• Cezario pjūvis.
• Episiotomija.
• Vaisiaus dangalų praplėšimas.
• Vaisiaus būklės stebėjimas.
• Intervencijos trečiajame gimdymo
laikotarpyje.
• Antenatalinės, gimdymo ar pogimdyminės komplikacijos (kraujavimas
po gimdymo, tarpvietės plyšimai,
patekimas į pooperacinės priežiūros
palatą ar naujagimių intensyviosios
terapijos skyrių, NITS).
Reikia paminėti, kad dalis ekspertų linkę
neįtraukti į atskyrimo kriterijus epiziotomijos. Taip pat manoma, kad griežtas
normalaus gimdymo apibrėžimas ir dažnas
gimdymo stimuliavimo, opioidų vartojimo,
vaisiaus dangalų praplėšimo ir aktyvaus
placentinio laikotarpio procedūros „spaudžia“ atskirti fiziologinio ir normalaus
gimdymo apibrėžimus [1].
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VEIKSNIAI, DIDINANTYS
AKUŠERINIŲ INTERVENCIJŲ DAŽNĮ
Daug kultūrinių veiksnių turi įtakos
intervencijų dažniui gimdymo įstaigose.
Normalių gimdymų dažnis didesnis ten,
kur yra pozityvus požiūris į gimdymą kaip
fiziologinį procesą [6-8].
Pozityvus lyderiavimas, nuolatinis jaunesniojo personalo palaikymas, įrodymais
pagrįstos praktikos, sugebėjimas keisti
praktikas, interdisciplininis darbas ir skaidrus bendravimas ypač svarbūs mažinant išvengiamą sergamumą ir mirtingumą [9].

VEIKSNIAI, DIDINANTYS NORMALIŲ
GIMDYMŲ SKAIČIŲ
Įrodyta, kad be papildomos rizikos
normalių gimdymų skaičių didina šie
veiksniai:
• Tiesioginė (one-to-one) pagalba
[10].
• Vandens panaudojimas mažos rizikos
gimdyvėms [11-13].
• Ruošimasis namų gimdymui.
• Pažįstamos akušerės priežiūra.
• Intensyvus jaunų gydytojų rengimas.
• Akušerių konsultančių nuteikimas
normaliam gimdymui.
• Konsultuojančio gydytojo akušerio
ginekologo palaikymas [1].
Neabejotinai nusistovėjusi akušerinė praktika gali būti sunkiai keičiama dėl kultūrinių
ir psichologinio inertiškumo požymių. Tarpdisciplininis bendravimas ir bendradarbiavimas, bendruomeninių sprendimų priėmimo
mokymasis įgalina ir skatina pokyčius. Geros
ir pozityvios praktikos pavyzdžiu galėtų būti
Islandijos patirtis. Jos ašimi yra normalaus ir
didelės rizikos gimdymų atskirai akušerės ir
gydytojų specialistų prižiūrimi gimdymai,
aktyvus bendruomenės dalyvavimas gimdymo priežiūros formavimo procese, lanksti
finansavimo patirtis. Taip bendruomenės
yra nuspręsta ir sukurti atskiri akušerių ir
gydytojų specialistų prižiūrimi gimdymo
skyriai, kuriuose pagalba skirstoma pagal
rizikos laipsnį. Natūralu, kad yra atskira
ir didesnė atsakomybė akušerei, išplėstos
akušerių teisės ir pareigos: antenatalinė
priežiūra, gimdymo priežiūra, patronažas.
Normali gimdyvė, tapusi didelės rizikos
gimdyve, tolesnei priežiūrai perkeliama į
gydytojų specialistų prižiūrimą gimdymo
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Lentelė.

Gimdyvės rizikos veiksnių įvertinimas gimdymo
skyriuje*

Motinos
problemos

Vaisiaus
problemos

Normalaus gimdymo
tapimas didelės rizikos
gimdymu

Buvusi s/c

Vaisiaus augimo
sulėtėjimas

Stimuliavimas oksitocinu

Preeklampsija

PG

Epidurinė analgezija

Pernešiojimas
(>42 savaitės)

Oligohidramnionas

Kraujavimas gimdymo
metu

Ilgas bevandenis laikotarpis
(>24 val.)

Patologinė vaisiaus
doplerometrija

Motinos karščiavimas

Sužadintas
gimdymas

Daugiavaisis nėštumas

Šviežiu mekonijumi užteršti vaisiaus vandenys

Cukrinis diabetas

Mekonijumi užteršti
vaisiaus vandenys

Abejotina ir patologinė
KTG

Kraujavimas
nėštumo metu

Sėdynės pirmeiga

Kitos motinos
ligos
*Sąrašas nepilnas, įvardytos dažniausios klinikinės būklės.

skyrių. Pokyčiai, įvykę perinatalinės pagalbos
organizavime, perinatalinių rodiklių toli
gražu nepablogino [14]. Panašiai akušerės
ir gydytojų specialistų prižiūrimų gimdymų
pagalba organizuojama Jungtinėje Karalystėje [15].

DIDELĖS RIZIKOS GIMDYMO
PRIEŽIŪRA – GYDYTOJŲ
SPECIALISTŲ KOMPETENCIJA
Neabejotinai didelės rizikos gimdyvės
privalo būti licenzijuotų gydytojų specialistų prižiūrimos. Situacijos, kai būtina
gydytojo priežiūra ir pagalba:
• Vaisiaus būklės stebėjimas.
• Motinos būklės stebėjimas.
• Sužadintas gimdymas.
• Stimuliuojamas gimdymas.
• Epidūrinė analgezija.
Pagalbos planavimo ir paskirstymo ašimi
yra gimdyvės rizikos veiksnių įvertinimas,
jai atvykus į gimdymo skyrių, ir klinikinės
situacijos rizikos pasikeitimo įvertinimas
(lentelė) [16].

ĮRODYTI NAUDINGI IR SKATINTINI
NORMALAUS GIMDYMO
PRIEŽIŪROS VEIKSNIAI (A) [2]
1. Gimdymo plano buvimas, žinojimas,
kur vyks gimdymas, artimųjų buvi-
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mas (1.3).
2. Rizikos įvertinimas kiekvieno kontakto su priežiūros sistema nėštumo
metu ir per gimdymą (1.3).
3. Gimdyvės fizinės ir emocinės būklės
stebėjimas nėštumo ir gimdymo metu
(2.1).
4. Skysčių vartojimas gimdymo metu
(2.3).
5. Pagarba moters gimdymo vietos pasirinkimui (2.4).
6. Užtikrinti gimdymo pagalbą arti gyvenamosios vietos (2.4, 2.5).
7. Pagarba moters privatumui gimdymo
vietoje (2.5).
8. Įrodyti naudingi ir skatintini normalaus gimdymo priežiūros veiksniai
(A).
9. Empatinis gimdymą prižiūrinčiųjų
palaikymas (2.5).
10. Pagarba gimdyvės artimiesiems gimdymo metu (2.5).
11. Informuoti ir paaiškinti gimdymo
įvykius tiek, kiek pageidauja gimdyvė
(2.5).
12. Neinvazinės, nefarmakologinės skausmo malšinimo priemonės (2.6).
13. Vaisiaus būklės įvertinimas auskultuojant (2.7).
14. Vienkartinių priemonių vartojimas,
ir tinkama gimdymo metu vartojamų
priemonių dekontaminacija (2.8).
15. Pirštinių naudojimas (2.8).
16. Įrodyti naudingi ir skatintini normalaus gimdymo priežiūros veiksniai
(A).
17. Gimdymo padėties ir judėjimo laisvės
užtikrinimas (3.2).
18. Skatinti ir kitas gimdymo padėtis, ne
tik ant nugaros (3.2, 4.6).
19. Atidus gimdymo eigos stebėjimas,
pvz., WHO partogramos naudojimas
(3.4).
20. Profilaktinės oksitocino dozės vartojimas placentiniu laikotarpiu pogimdyminio kraujavimo profilaktikai
(5.2, 5.4).
21. Sterilumas perkerpant virkšlelę (5.6).
22. Naujagimio hipotermijos prevencija
(5.6).
23. „Oda prie odos“ ankstyvas kontaktas,
kaip žindymo skatinimo priemonė
(5.6).
24. Įprasta placentos ir dangalų apžiūra
(5.7).
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ĮRODYTA ŽALINGA GIMDYMO
PRIEŽIŪROS PRAKTIKA (B) [2]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klizma (2.2).
Skutimas (2.2).
Infuzija į veną (2.3).
Litotominė padėtis (3.2, 4.6).
Rektalinis tyrimas (3.3).
Rengtgenopelvimetrija (3.4).
Oksitocino skyrimas iki gimdymo
nekontroliuojamu būdu (3.5).
8. Tarpvietės masažas ir tempimas stūmimo metu (4.7).
9. Ergometrino vartojimas gimdymo
metu.
10. Įprasta gimdos revizija (5.7).

PRAKTIKŲ, KURIOMS TRŪKSTA
ĮRODYMŲ, ATSARGUS
NAUDOJIMAS (C) [2]
1. Nefarmakologinių metodų: fitoterapija, nervų stimuliacija (2.6).
2. Įprasta amniotomija akstyvoje gimdymo stadijoje (3.5).
3. Gimdos dugno spaudimas (4.4).
4. Tarpvietės saugojimas (4.7).
5. Aktyvios manipuliacijos vaisiui gimdymo metu (4.7).
6. Įprastas aktyvus placentinis laikotarpis (5.2, 5.3, 5.4).
7. Ankstyvas virkštelės perspaudimas
(5.5).
8. Spenelių dirginimas trečiajį gimdymo
laikotarpį (5.6).

IŠVADOS
Pastebime, kad nemaža dalis rekomendacijų netaikomos Lietuvos akušerinėje
praktikoje jau apie du dešimtmečius ir gali
turėti tik pažintinę vertę naujos kartos gydytojams. Šiuo metu pagal egzistuojančius
įstatymus (MN 40:2006 „Akušeris. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“)
akušerės darbas teisiškai reglamentuotas
ir suteikia galimybę savarankiškai praktikuoti: „…Akušeris dirba savarankiškai
ir asmens sveikatos priežiūros specialistų
komandoje, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais… Akušeris
savo kompetencijos paslaugas, …, teikia
ir pacienčių namuose, šeimose, bendruomenėse.“ Akušerės ir gydytojo rizikos
vertinimo strategija pasidalytas gimdyvių
priežiūros organizavimas galėtų būti racionalios, saugios, optimalios bei įrodymais
pagrįstos praktikos ateitis.
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