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Istorija IIstorija I

 19511951--1974 Minamata, Japonija 1974 Minamata, Japonija ––
organinio Hg junginiai ~520 žuvoorganinio Hg junginiai ~520 žuvo

 1984 Bhopal, Indija 1984 Bhopal, Indija –– metilizocianatas  metilizocianatas  
0,5 mln. nukentėjo, 3000 žuvo0,5 mln. nukentėjo, 3000 žuvo0,5 mln. nukentėjo, 3000 žuvo0,5 mln. nukentėjo, 3000 žuvo

 1988 Halabja, Irakas 1988 Halabja, Irakas –– FOJ, ipritas FOJ, ipritas 
(garstyčių dujos) ~10.000 nukentėjo, (garstyčių dujos) ~10.000 nukentėjo, 
~5000 žuv~5000 žuvoo

 1995 Tok1995 Tokijo, Japonija ijo, Japonija –– sarinsarinasas ((FOJFOJ), ), 
Aum ShinrikyoAum Shinrikyo, , nukentėjo tūkstančiainukentėjo tūkstančiai, 12 , 12 
žuvožuvo



Istorija IIIstorija II

 2001 Pärnu, Estija 2001 Pärnu, Estija –– metanolis metanolis 
alkoholiniuose gėrimuose, 111 alkoholiniuose gėrimuose, 111 
nukentėjo,  25 mirėnukentėjo,  25 mirė

 2002 2002 “Nord“Nord--Ost” apgultis (Ost” apgultis (MaskvaMaskva) ) -- 2002 2002 “Nord“Nord--Ost” apgultis (Ost” apgultis (MaskvaMaskva) ) --
trimetilftrimetilfentanentaniillisis ((KolokolKolokol--11) ) žuvo žuvo 
120 120 įkaitų ir įkaitų ir 42 teroristai42 teroristai

 2006 Vokietija 2006 Vokietija –– Magic Nano Magic Nano 
purškalas,purškalas, 110 nukentėjo110 nukentėjo



Teorinis pagrindasTeorinis pagrindas

 Susirūpinimas apie nesenus teroristinius aktus Susirūpinimas apie nesenus teroristinius aktus 
ir kitus cheminius incidentus paskatino EK ir kitus cheminius incidentus paskatino EK 
finansuoti sistemos,finansuoti sistemos, skirtos greitam skirtos greitam 
reagavimui į cheminių medžiagų pasklidimą ir reagavimui į cheminių medžiagų pasklidimą ir reagavimui į cheminių medžiagų pasklidimą ir reagavimui į cheminių medžiagų pasklidimą ir 
cheminius pavojuscheminius pavojus EuropEuropoje,oje, sukūrimą sukūrimą 

 Apsinuodijimų centrai (AC) idealiai tinka šiai Apsinuodijimų centrai (AC) idealiai tinka šiai 
veiklaiveiklai



PavyzdysPavyzdys
 15 pacientų Romoje su sunkiu 15 pacientų Romoje su sunkiu 

nepaaiškinamu ūminiu kvėpavimo fnepaaiškinamu ūminiu kvėpavimo f--jos jos 
nepakankamumu po muzikinio renginionepakankamumu po muzikinio renginio

 12 pacientų Prahoje su kosuliu po pietų 12 pacientų Prahoje su kosuliu po pietų 
universiteto kavinėjeuniversiteto kavinėjeuniversiteto kavinėjeuniversiteto kavinėje

 Šie du įvykiai niekada nesusirištųŠie du įvykiai niekada nesusirištų

 Projekto tikslas Projekto tikslas –– sukurti ES veikiančią sukurti ES veikiančią 
greito reagavimo sistemą, kad nustatyti greito reagavimo sistemą, kad nustatyti 
slaptus teroristinius ar kriminalinius slaptus teroristinius ar kriminalinius 
cheminius  išpuolius cheminius  išpuolius 



Apsinuodijimų centrų identifikuotų Apsinuodijimų centrų identifikuotų 
netyčinių cheminių incidentų pavyzdžiainetyčinių cheminių incidentų pavyzdžiai

Apsinuodijimai žaisliniais kamuoliukais, Apsinuodijimai žaisliniais kamuoliukais, 
turinčiais turinčiais 1,41,4--butanediolbutanediolio, prarijus io, prarijus 
metabolizuojamo iki gmetabolizuojamo iki gamaama
hydrohydroksiksibutbutiiratratoo (GHB)(GHB) (Bindeez (Bindeez ©; ©; 
AustraliaAustralia))

Inhaliacinius apsinuodijimus sukėlę Inhaliacinius apsinuodijimus sukėlę 
Magic NanoMagic Nano ((VokietijaVokietija) ) ir vandeniui ir vandeniui 
atsparūs purškikliai atsparūs purškikliai (EAPCCT)(EAPCCT)



 Mes esame sukūrę ir išbandę internetinę greito Mes esame sukūrę ir išbandę internetinę greito 
reagavimo ir bendradarbiavimo tarp AC ir Europos reagavimo ir bendradarbiavimo tarp AC ir Europos 
visuomenės sveikatos institucijų sistemą visuomenės sveikatos institucijų sistemą –– “greito “greito 
reagavimo į cheminius pavojus sistemą” (reagavimo į cheminius pavojus sistemą” (RRapid apid 

Kur mes esame dabarKur mes esame dabar??

reagavimo į cheminius pavojus sistemą” (reagavimo į cheminius pavojus sistemą” (RRapid apid 
AAlert lert SSystem for ystem for ChChemicalsemicals -- RASRAS--CHEMCHEM) ) 

 Įsitikinome, kad visą ES apimanti sistema yra Įsitikinome, kad visą ES apimanti sistema yra 
įmanomaįmanoma



 Sukurti strategiją, kaip palengvinti pasikeitimą Sukurti strategiją, kaip palengvinti pasikeitimą 
informacija ir sustiprinti atsaką į galimus pavojus informacija ir sustiprinti atsaką į galimus pavojus 
sveikatai, ypač atkreipiant dėmesį į neužkrečiamus sveikatai, ypač atkreipiant dėmesį į neužkrečiamus 
faktorius faktorius -- chemines medžiagaschemines medžiagas

ASHTASHT IIII projekto tikslaiprojekto tikslai

faktorius faktorius -- chemines medžiagaschemines medžiagas

 Sustiprinti nacionalinį ir tarptautinį (ES) sveikatosSustiprinti nacionalinį ir tarptautinį (ES) sveikatos
sistemsistemų atsaką, paruošiant greito pasirengimo ų atsaką, paruošiant greito pasirengimo 
cheminiams incidentams (tiek tyčiniams, tiek cheminiams incidentams (tiek tyčiniams, tiek 
atsitiktiniams) sistemą ES šalyseatsitiktiniams) sistemą ES šalyse



Kas toliauKas toliau??

 Kuriamos dKuriamos dvivi tarpusavyje susijusios komunikavimo tarpusavyje susijusios komunikavimo 
ir keitimosi informacija sistemos tarp AC ir ir keitimosi informacija sistemos tarp AC ir 
sveikatossveikatos sistemsistemų vadovų apie galimus atsitiktinius ų vadovų apie galimus atsitiktinius 
ir tyčinius cheminius pavojus:ir tyčinius cheminius pavojus:ir tyčinius cheminius pavojus:ir tyčinius cheminius pavojus:
 ES AC forumas (ES AC forumas (EUEU--PCPC--ForumForum))

 palengvinti komunikavimą tarp ACpalengvinti komunikavimą tarp AC

 RASRAS--CHEMCHEM
 sudaryti sąlygas nacionaliniams sveikatos sistemų vadovams sudaryti sąlygas nacionaliniams sveikatos sistemų vadovams 

perspėti ES šalisperspėti ES šalis

 aktyvuoti aktyvuoti RASRAS--BICHATBICHAT, jei signalas atitinka pavojaus kriterijus, jei signalas atitinka pavojaus kriterijus



PerspektyvosPerspektyvos

 Norint garantuoti, kad pavojus bus aptiktas, Norint garantuoti, kad pavojus bus aptiktas, 
būtina kad AC naudotų sistemą pastoviaibūtina kad AC naudotų sistemą pastoviai
 ddvivi tarpusavyje susiję komunikavimo sistemos tarpusavyje susiję komunikavimo sistemos  ddvivi tarpusavyje susiję komunikavimo sistemos tarpusavyje susiję komunikavimo sistemos 

(EUPC Forum ir RAS(EUPC Forum ir RAS--CHEM)CHEM) palengvins palengvins darbądarbą



EUPC EUPC FForumorum vartojimo tarp AC pavyzdysvartojimo tarp AC pavyzdys



A&E skambina AC patarimo 
(apibūdina simptomus ir 

AC specialistai suteikia patarimus paciento 
gydymui ir konsultuojasi su EUPC forumu ar (apibūdina simptomus ir 

nežinomą priežastį)

gydymui ir konsultuojasi su EUPC forumu ar 
yra fiksuota panašių atvejų



Sveikatos sistemų vadovai /
sveikatos apsaugos ministerijos

Greito reagavimo sistema cheminėms sveikatos grėsmėms
Rapid Alert System for Chemical Health Threats (RAS-CHEM)

Incidentas 

Incidentas ratifikuotas kaip sveikatos 
grėsmė ir apie jį pranešta RAS-CHEM

Incidentas

Incidentas 
neratifikuotas



RASRAS--CHEMCHEM informavimo struktūrainformavimo struktūra

Geito reagavimo į 
biologinius ir cheminius 
išpuolius (RAS BICHAT)

RAS-CHEM

Informuojamas
IHR

Nacionalinis 
atstovas Informuojama

Jei susiję su 
terorizmu

Sveikatos sistemų 
vadovai (šalys ES narės)

terorizmu

Neratifikuota

Ratifikuota









Apsinuodijimų centrųApsinuodijimų centrų
vaidmuovaidmuo ASHTASHT IIII

 Apsinuodijimų centrų įtraukimas yra būtinas:Apsinuodijimų centrų įtraukimas yra būtinas:
 Patikrinti Patikrinti EUPC EUPC forumąforumą

 Sukurti kartoteką, peržiūrėti ir suvienodinti duomenų Sukurti kartoteką, peržiūrėti ir suvienodinti duomenų 
bazesbazesbazesbazes

 Pateikti grįžtamąją informaciją apie sistemos Pateikti grįžtamąją informaciją apie sistemos 
naudojimo privalumus ir trūkumusnaudojimo privalumus ir trūkumus
 Ar yra vertimo/suvokimo problemųAr yra vertimo/suvokimo problemų? ? 



Apsinuodijimų kontrolės irApsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurasinformacijos biuras

8 5 236 20 528 5 236 20 52
mob. 8 687 533 78mob. 8 687 533 78
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