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Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro 
konsultacijų pasiskirstymas pagal pesticidų pavadinimus 

2014 m. balandžio- birželio mėnesiais 

Decis 
Roundup 
Nuodai graužikams 
Trąšos 
Kitos priemonės 

APSINUODIJIMAI PESTICIDAIS 

 

Žmonės, siekdami išgauti didesnį augalų derlingumą, apsaugoti augalus nuo kenkėjų, vis 

daugiau naudoja cheminių preparatų. 

Kadangi užauginti gausų ir sveiką augalų 

derlių darosi vis sunkiau, augalų apsaugos 

priemonių, ypač cheminių, naudojimo poreikis 

kasmet didėja. Renkantis augalų apsaugos 

produktus reikėtų atsižvelgti ne tik į jų biologinį 

veiksmingumą, bet ir į saugumą aplinkai bei žmonių 

sveikatai. 

Lietuvoje prieinami įvairūs cheminiai 

produktai, kurių poveikis labai skirtingas. Jų sudėtis 

nuolatos tobulinama, stengiamasi juos pagaminti 

kuo mažiau toksiškus žmogui ir aplinkai. Tačiau pastaraisiais metais apsinuodijimų pesticidais 

dažnėja, ypač pavasario – vasaros laikotarpiu, kai jų naudojimas yra didžiausias. 

Ekstremalių sveikatai situacijų centro 

Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos 

biuro 2011–2014 m. telefoninių konsultacijų 

analizė parodė, kad šiais metais 

apsinuodijusių arba galimai apsinuodijusių 

buvo ypač gausu balandžio ir birželio 

mėnesiais. 

Iš viso 2014 m. dėl apsinuodijimų 

pesticidais užregistruotos 87 konsultacijos, iš 

jų – 27 kartus konsultuota dėl vaikų 

apsinuodijimų. Vaikų apsinuodijimai 

dažniausiai yra suaugusiųjų neapdairumo ir 

neatsakingo elgesio pasekmė. 

Daugiausia skambinama dėl apsinuodijmų Roundup, Deciu, įvairiomis trąšomis, graužikų 

nuodais. 
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Apsinuodijimo pesticidais simptomatika: 

 Kvėpavimo takų sudirginimas (kosulys, dusulys, burnos gleivinės sudirginimas). 

 Akių junginės sudirginimas. 

 Odos sudirginimas, perštėjimas. 

 Alerginės reakcijos, tiek ūmios, tiek uždelstos. 

 Virškinimo trakto sudirginimas – išgėrus preparato, pasireiškiantis pykinimu, vėmimu, 

viduriavimu, pilvo skausmais. 

 Bendrinės organizmo reakcijos – širdies ritmo sutrikimai, kepenų funkcijos sutrikimai, 

inkstų funkcijos sutrikimai, centrinės nervų sistemos sudirginimo požymiai. 
 

Pirmoji pagalba apsinuodijus arba įtarus apsinuodijimą pesticidais: 

 Nutraukti kontaktą su pesticidu. 

 Atsiradus akių sudirginimo požymiams – jei nešiojate kontaktinius lęšius, nedelsiant 

išimkite juos, pažeistą akį plaukite tekančiu vandeniu 15–20 min. Akies vokus būtina 

pakelti, kad būtų gerai išplauta ragena ir junginės maišas. Patekus cheminei medžiagai į 

akis, būtinai kreipkitės į akių gydytoją arba į artimiausią gydymo įstaigą. 

 Patekus ant odos – nusivilkite suterštus drabužius ir odą plaukite tekančiu vandeniu 15–20 

min., jei ji nepažeista – su muilu. 

 Prisikvėpavus arba įkvėpus – kuo greičiau nutraukite kontaktą su nuodinga medžiaga, 

atidarykite langus, apsinuodijusįjį išveskite ar išneškite į gryną orą! 

 Išgėrus – praskalaukite burną vandeniu ir duokite atsigerti paprasto vandens 1–2 stiklines. 

Paskambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ir pasitarkite, kaip elgtis 

toliau. Nepasitarę su gydytoju ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro 

specialistais: nevimdykite apsinuodijusiojo, kai kurių apsinuodijimų atveju taip galite tik 

pakenkti. Jei vėmimas prasideda, o sąmonės būklė blogėja, paguldykite ligonį ant kairiojo 

šono, kad galėtų lengvai kvėpuoti ir neužspringtų. 

 Atsiradus alergijos požymiams, kreipkitės į gydytojus. 

 Visais atvejais konsultuokitės su apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro gydytojais 

telefonais: 852362052, 868753378. 
 

Kaip išvengti suaugusiųjų apsinuodijimų: 

 Naudokite tik parduotuvėje pirktus preparatus. Kitose vietose pirkti preparatai gali neatitikti 

savo cheminės sudėties, koncentracijų, gali būti pasibaigęs jų galiojimo laikas. 

 Laikykitės naudojimo instrukcijų. Koncentruotus tirpalus skieskite pagal nurodytas 

rekomendacijas. 

 Laikykitės saugos priemonių rekomendacijų (pvz.: nepurkšti augalų vėjuotomis dienomis, o 

jeigu vėjas nedidelis, tai purkšti tik pavėjui). 

 Neperpilkite cheminių produktų į maistines talpas. Visada užrašykite, kas supilta ir kokia 

koncentracija. 

 Nedėkite graužikų nuodų netoli maisto produktų laikymo vietų ir lengvai vaikams 

pasiekiamose vietose. 

 Naudokite apsaugos priemones (akinius, pirštines, kombinezonus ir t.t.). 

 Nenaudokite priemonių, jeigu įtariate, kad joms galite būti alergiški. 



Kaip išvengti vaikų apsinuodijimų 

 

Paprasčiausias būdas išvengti apsinuodijimų – nelaikyti pavojingų medžiagų vaikams 

pasiekiamose vietose! 

Turėtumėte žinoti keletą taisyklių: 

 Visas buityje naudojamas chemines medžiagas laikykite atskirai nuo maisto produktų, 

pavojingus chemikalus – rakinamose spintelėse ar kitose vaikams nepasiekiamose vietose. 

 Nei akimirkai nepalikite be priežiūros preparatų, kuriuos naudojate – dauguma 

nelaimingų atsitikimų įvyksta tada, kai suaugusieji nuėjo atsiliepti telefonu ar atidaryti durų, 

palikdami pasiekiamus chemikalus. Net ir naudojimo metu preparatus laikykite uždarytus. 

 Visus naudojamus cheminius produktus po naudojimo iš karto padėkite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Skystų cheminių medžiagų pakuotes po naudojimo kruopščiai 

nuvalykite, tuščias pakuotes prieš išmesdami išplaukite. 

 Pirkdami priemones atkreipkite dėmesį, ar dangteliai yra apsaugoti nuo vaikų, juos 

sunkiau atidaryti. Tačiau nepamirškite, kad tai tik apsaugos priemonė, o mažos rankytės 

sugeba juos gana lengvai atidaryti. Perskaitykite ant pakuočių pateiktus perspėjimus. 

 Visas medžiagas laikykite originaliose pakuotėse, neperpilkite ir neperpakuokite 

medžiagų, kad paskui jų nesupainiotumėte! Nelaikykite pavojingų medžiagų likučių 

netinkamuose induose (pvz.: gėrimų buteliuose, maisto produktų pakuotėse ir pan.). 

Nenuplėškite etikečių, neišmeskite saugos duomenų lapų, vartojimo instrukcijų. 

 Mokykite vaiką, kad paklaustų, ar daiktas valgomas, prieš dedant jį į burną, kad negertų 

nežinomų skysčių ir nevalgytų nežinomų produktų. 

 

Kaip atpažinti vaiko apsinuodijimą 

 

Deja, nėra bendrų požymių, iš kurių galėtumėte atpažinti apsinuodijimą. Susirūpinti turėtumėte 

pamatę ar pajutę šiuos dalykus: 

 Neaiškių medžiagų pėdsakai aplink burną, ant rankų, drabužių. 

 Iš burnos sklindantis chemikalo kvapas. 

 Atidarytos cheminių preparatų pakuotės, kurios anksčiau buvo uždarytos. 

 Staiga atsiradę negalavimai: pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, svirduliuojanti eisena, 

galvos svaigimas, prakaitavimas, staiga pasikeitęs elgesys ir būdas, alpimas dėl neaiškių 

priežasčių, verksmas, mirkčiojimas, ašarojimas. 

Visų šių simptomų atveju pagalvokite apie apsinuodijimo galimybę. Atsargiai bei švelniai 

paklauskite vaiko, nes išsigandęs jis gali nepasakyti tiesos. 

Jei apsinuodijimo įtarimas pasitvirtino, paskambinkite gydytojui arba į Apsinuodijimų kontrolės ir 

informacijos biurą ir paklauskite, ką daryti. 

 

 

 

 

 

 

 



Pirmoji pagalba apsinuodijus vaikui 

 

Nuodus prarijus 

 

Jei vaikas sąmoningas, duokite atsigerti paprasto vandens (apie 5 ml kilogramui kūno masės, bet ne 

daugiau kaip 200 ml; pvz.: 20 kg sveriančiam vaikui apie 100 ml). Paskambinkite į Apsinuodijimų 

kontrolės ir informacijos biurą ar vaikų (šeimos) gydytojui ir pasitarkite, kaip elgtis toliau. 

 

Nepasitarę su gydytoju ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro specialistais: 

 Nevimdykite vaiko, kai kurių apsinuodijimų atveju taip galite tik pakenkti. Būtina atsiminti, 

kad mažiems vaikams arba pacientams, kuriems dėl apsinuodijimo yra sutrikusi sąmonė, 

skrandį plauti gali tik medicinos darbuotojai. Prasidėjus savaiminiam vėmimui, jei vaikas 

sąmoningas, padėkite jam: palaikykite kaktą ranka, nuvalykite veidą, duokite išsiskalauti 

burną ir pan. Jei vėmimas prasideda, o sąmonės būklė blogėja, paguldykite ligonį ant 

kairiojo šono, kad galėtų lengvai kvėpuoti ir nepaspringtų. 

 Negirdykite pieno, gazuotų gėrimų, limonado, mineralinio vandens ir pan. 

 Nesiimkite kitų parankinių priemonių. Tai gali būti pavojinga gyvybei! 

 Turėkite aktyvintosios anglies namų vaistinėlėje. Prieš skirdami gydymą, būtinai 

pasitarkite su gydytoju ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro specialistais. 

 

Aktyvintoji anglis apsinuodijimų atvejais neleidžia nuodams patekti į kraują. Atminkite, kad 

daugelio apsinuodijimų pro burną metu, aktyvintoji anglis veiksmingiausia, jei jos skiriama per 

pirmąją valandą po apsinuodijimo, todėl gydymo ja negalima atidėlioti. Ji skiriama po 0,5–1 g 

kilogramui kūno masės (pvz.: 20 kg sveriančiam vaikui reikalinga 10–20 g aktyvintosios anglies 

arba 40–80 tablečių po 250 mg). 

 

Nuodams patekus ant odos 
 

Nuvilkite suterštus drabužius ir odą plaukite tekančiu vandeniu 15–20 min., jei ji nepažeista – su 

muilu. Nenaudokite neutralizavimo priemonių nusideginus rūgštimis ar šarmais. 

 

Nuodams patekus į akis 

 

Pažeistą akį plaukite tekančiu vandeniu 15–20 minučių. Akies vokus būtina pakelti, kad būtų gerai 

išplauta ragena ir junginės maišas. Patekus cheminei medžiagai į akis, būtinai kreipkitės į akių 

gydytoją arba į artimiausią gydymo įstaigą. 

 

Nuodų įkvėpus 

 

Kuo greičiau nutraukikte kontaktą su nuodinga medžiaga, atidarykite langus, apsinuodijusįjį 

išveskite ar išneškite į gryną orą! Atkreipkite dėmesį, kad kartais bandydami teikti pagalbą galite 

apsinuodyti ir patys. 

 Jei vaikas netenka sąmonės, paguldykite jį ant kairiojo šono stabiliai, kad galėtų laisvai 

kvėpuoti, neužspringtų vemdamas ir nedelsiant kvieskite greitąją medicinos pagalbą 

telefonu 112. 

 Jei sustojo kvėpavimas, pradėkite pradinį gaivinimą (dirbtinis kvėpavimas „iš burnos į 

burną“, išorinis širdies masažas), kitas asmuo turi iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

 

 

Būkite atsargūs naudodami cheminius preparatus! Saugokite savo ir artimųjų sveikatą! 


