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VALSTYBINĖ TRAUMATIZMO 
PROFILAKTIKOS 200-2010 M. PROGRAMA

Paskirtis:
– Valdyti traumatizmo būklę šalyje,
– Sumažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą dėl traumų

Netyčiniai ir tyčiniai apsinuodijimai- sudedamoji išorinių Netyčiniai ir tyčiniai apsinuodijimai- sudedamoji išorinių 
priežasčių sukeltų traumų dalis
Apsinuodijimai, kaip ir kitos traumos- jauno darbingo 
amžiaus asmenų problema
Kiekvienais metais dėl apsinuodijimų gydoma:
– 15000-18000 pacientų stacionarinėse ASPĮ,
– 10000 pacientų ambulatorinėse ASPĮ



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2008-
2010 PRIEMONĖ 1.1.

Parengti ir patvirtinti Informacijos apie apsinuodijimus teikimo 
Ekstremalių sveikatai situacijų centro padaliniui 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui taisykles 

Įsakymo projektas „Dėl informacijos apie apsinuodijimus 
teikimo Ekstremalių sveikatai situacijų centro padaliniui 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui taisyklių 
patvirtinimo“



ĮSAKYMU TVIRTINAMA

Informacijos apie apsinuodijimus teikimo
taisyklės
Konsultacijų apsinuodijimų atvejais teikimoKonsultacijų apsinuodijimų atvejais teikimo
taisyklės
Forma Nr. 058-151-9/a „Konsultacijos
protokolas“



INFORMACIJOS APIE 
APSINUODIJIMUS TEIKIMO ATSYKLĖS

Stacionarines ASP paslaugas teikianti įstaiga per 3 d. 
nuo apsinuodijusio paciento išrašymo iš gydymo 
įstaigos atsiunčia AKIB epikrizės kopiją
Valstybinė ligonių kasa iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinė ligonių kasa iki einamųjų metų kovo 1 d. 
AKIB teikia suvestinius duomenis apie praėjusiais 
metais stacionarinėse ir ambulatorinėse ASPĮ 
apsinuodijusiems asmenims suteiktas paslaugas

Nėra galimybės gauti informaciją apie ne ASPĮ nuo 
apsinuodijimo mirusius asmenis



KONSULTACIJŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Konsultacijos teikiamos:
– Fiziniams asmenims,
– Sveikatos priežiūros specialistams,– Sveikatos priežiūros specialistams,
– Kitiems kompetentingiems asmenims

Konsultacijų teikimo būdai:
– Telefonais: (8-5) 236 2052 ir 8 687 53378,
– El.paštu: akib@sam.lt
– Raštu adresais: Šiltnamių g. 29, LT-04130, Vilnius

arba Didžioji g. 7, LT-01128, Vilnius



KONSULTACIJOS PROTOKOLAS



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2008-
2010 PRIEMONĖ 2.1.

Parengti apsinuodijimų gydymo metodikas asmens 
sveikatos priežiūros specialistams

Leidinys „Medicinos toksikologija: Ūminių apsinuodijimų 
diagnostika ir gydymas“
Recenzentai:

– Prof. D. Reingardienė
– Prof. J. Šipylaitė
– Doc. R. Kėvalas

2010 m I ketv.



LEIDINIO TURINYS



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2008-
2010 PRIEMONĖ 1.4.

Sukurti visuomenei ir specialistams skirtą specializuotą 
interneto svetainę apsinuodijimų klausimais (informacija 
apie nuodingas medžiagas, pavojingus preparatus, 
natūralius nuodus, pirmąją pagalbą, apsinuodijimų natūralius nuodus, pirmąją pagalbą, apsinuodijimų 
prevencijos priemones 

Bendradarbiavimas su žiniasklaida
Informacijos teikimas telefonu
Papildoma informacija leidinyje „Medicinos toksikologija: Ūminių apsinuodijimų 
diagnostika ir gydymas“



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2008-
2010 PRIEMONĖ 1.3.

Parengti, išleisti it išdalinti ikimokyklinio ugdymo ir 
sveikatos priežiūros įstaigoms skirtas tėvams 
rekomendacijas, kaip atlikti vaikų apsinuodijimų 
prevenciją



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


