
Akių sužalojimai. Sužalojimų priežastys ir 
pirmosios pagalbos veiksmai 

 

Akies traumos gali sukelti rimtus ir ilgalaikius pažeidimus. Todėl į bet kokią akies traumą turi 

būti žiūrima rimtai. Skubiai suteikta medicininė pagalba gali padėti išvengti tolimesnių komplikacijų ar 

netgi išgelbėti regėjimą. Akies traumos gali būti kaulų ir minkštųjų audinių apie akis ir akies obuolio 

sužalojimai: su didele energija atlėkęs svetimkūnis, patekęs į akies obuolį, smarkiai sužaloja akies 

audinius ir sukelia sunkų vidinį akies uždegimą. Todėl galima netekti regėjimo, o dėl infekcijos 

komplikacijų – ir akies obuolio. Galima buka trauma, kurią gali sukelti sumušimas, pvz., šampano 

kamščiu, orinio šautuvo kulka, teniso kamuoliuku. Po tokios traumos lieka vokų mėlynė, kraujosruvos 

junginėje. Akį gali sužaloti lūžiai su dislokacija, pvz., trenkus į akies sritį dideliam daiktui, lūžta 

apatinės akiduobės sienelės kaulai, kurie pažeidžia akiduobės plyšį. Dėl šios traumos gali ištikti 

aklumas. 

Labai pavojinga, kai į akį patenka ir įsminga smulkūs daiktai (pvz., smulkios stiklo šukelės, 

metalo drožlės) ar įsiduriama virbalais, medžio šakele ir pan. Įsmigę daiktai sukelia sunkius akies 

sužalojimus ir gali būti aklumo priežastis. Dėl trumparegystės ir didelio fizinio krūvio bei padidėjusio 

kraujospūdžio gali atšokti tinklainė. Akies obuolio plyšimas ar pradūrimas gali sukelti aklumą. 

Žmonės dažniausiai susižaloja dirbdami įvairius statybos, remonto ir sodo darbus, sportuodami. 

Susižeidžia įvairiais aštriais instrumentais, neatsargiai ir nesaugiai naudodami chemines medžiagas 

patiria akių nudegimus. Vaikai susižeidžia neatsargiai elgdamiesi su aštriais daiktais. Akių traumų 

simptomai gali būti įvairūs, priklausomai nuo traumos pobūdžio. 

Pagrindiniai akių traumų simptomai 

 Skausmas mirkčiojant, judinant akies obuolį; 

 Kraujosruvos akių junginėse; 

 Dažnas mirksėjimas; 

 Ašarojimas; 

 Šviesos baimė; 

 Matomas neryškus vaizdas; 

 Akių paraudimas; 

 Akių niežėjimas; 

 Nejudri akis; 

 Blogas regėjimas arba aklumas viena akimi. 

 



Pirmosios pagalbos veiksmai 

Jeigu į akį įsmigo svetimkūnis:  

 Paguldykite nukentėjėlį ant nugaros; 

 Nebandykite įsmigusio daikto pašalinti iš akies; 

 Negalima plauti nei akies, nei vokų; 

 Apie akis dėkite švarius tvarsčius; 

 Stabilizuokite įsmigusį daiktą (galima naudoti popierinį puodelį); 

 Tvarstykite lengvai, nespauskite sužalotos akies; 

 Būtinai kvieskite greitąją medicinos pagalbą. 

Jeigu pateko svetimkūniai (smėlis, purvas, medžio ar metalo drožlės): 

 Nukentėjėlį skatinti mirksėti: taip svetimkūnį lengviau pašalinti iš akies; 

 Akį švelniai plauti vandeniu; 

 Jei svetimkūnio dalis liko, būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

Jei į akis pateko toksinių cheminių medžiagų: 

 Jei turite, užsimaukite apsaugines pirštines; 

 Pažeistą akį plaukite mažiausiai 15–20 minučių nestipria šalto vandens srove palenkus galvą 

po vandens čiaupu; 

 Jei nukentėjėlis dėl skausmo negali prasimerkti, švelniai pramerkite pažeistos akies vokus, 

kad galėtumėte gerai išplauti; 

 Saugokite sveikąją akį, kad į ją nepatektų užteršto vandens; 

  Uždėkite ant pažeistos akies sterilų tvarstį ar švarią medžiagą ir sutvarstykite abi akis; 

 Skubiai kreipkitės į medikus. 

Ką daryti akies sumušimo atveju? 

 Švelniai pridėkite šaltą kompresą ant sumuštos akies 5–10 minučių intervalais; 

 Nedėkite ledo tiesiai ant odos: įvyniokite jį ledą į rankšluostį ar audinį; 

 Skubiai nukentėjėlį vežkite į ligoninę. 

 

Vida Dubinskienė, 

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos edukologė, 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

 


