
Sveikatos priežiūros staigų veiksmų algoritmas, esant 
cheminės kilmės vykiui, ekstremaliajam vykiui, 

ekstremaliai visuomenės sveikatai situacijai 
 

Informacija apie cheminės kilmės vyk  
Pirminis informacijos vertinimas 

 

Ar informaciją apie vyk  
perdavė PAGD? 

TAIP NE 

NVSC vertina galimą 
pavojų visuomenės 
sveikatai, nusimato 

tolesnius veiksmus ir 

informaciją apie vyk  
perduoda ESSC 

Informacija 

apie vyk  
perduodama 

PAGD 

Ar cheminis 

užteršimo židinys 
lokalizuotas ir 

(ar) likviduotas?  

TAIP NE 

Laukiama, kol 

židinys bus 
lokalizuotas 

Ar tikslinga atlikti 

laboratorinius 

tyrimus?  

NE 

Vykdo kitas teisės 
aktuose numatytas 

funkcijas** 
TAIP 

NVSC pateikia 

užsakymą NVSPL 
atlikti laboratorinius 

tyrimus 

Ar cheminių 
medžiagų (teršalų 

koncentracija viršija 
leistinas normas? TAIP 

NE 

NVSC teikia išvadą dėl 
objekto / teritorijos 

tinkamumo eksploatuoti 
 

 

Rekomenduojama atlikti pakartotinę 
dekontaminaciją ir kontrolinius 

laboratorinius tyrimus; 

Suteikiama informacija asmenims, kuriems 

kyla ar galėjo kilti grėsmė apsinuodyti, 
rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti 

sveikatą; 
 Teikiamos rekomendacijos dėl institucijų 
veiklos apribojimų užterštoje zonoje arba 

prognozuojamo užteršimo zonoje 

 

 

ESSC informaciją 
apie vyk  perduoda 

NVSC, nusimato 

tolesnius veiksmus  

Ar gresia 

savivaldybės ar 
valstybės lygio 
ekstremalioji 

situacija?  

TAIP 

NE 

Ar reikalinga 

metodinė 
pagalba?  

TAIP 

Informacija 

perduodama 

SAM* 

Sušaukiamas 
SAM ESOC 

Konsultuojamasi su 

ESSC specialistais 

Institucijos pagal 

kompetenciją vykdo 
ESOC sprendimus / 

nurodymus  



      

                    PRIEDAS 

Informacijos perdavimo schema, esant cheminės kilmės vykiui, 
ekstremaliajam vykiui, ekstremaliai visuomenės sveikatai 

situacijai 

NVSC 

ESSC 

NVSPL 

ASP  

PAGD 

Kitos 

institucijos 

AIB 

SAM 

PSO 

Konsultacijos 

apsinuodijimų 
klausimais 24 val. / 7 d.  

Priimtas sprendimas dėl 
laboratorinių tyrimų 

atlikimo 

Informacijos 

apie vyk  
teikimas 

Metodinės, 
konsultacinės 

pagalbos 

teikimas 

Kai vertinimas rodo, 
kad apie vyk  turi būti 

pranešta PSO  

Gresiant ar susidarius 

savivaldybės ar 
valstybės lygio 
ekstremaliajai 

situacijai 

I RS 

Informacijos apie kilusios ar 

besivystančios  didelės 
tarpvalstybinio pobūdžio 

grėsmės sveikatai teikimas 

Informacija apie 

tariamą ar 
nustatytą 

apsinuodijimą 

Informacijos 

patikslinimas, 

duomenys apie 

laboratorinius 

tyrimus 

Konsultacijos visuomenės 
sveikatos  saugos klausimais 

(pagal paklausimą) 



Algoritme vartojamos santrumpos: 

 

• AIB –  Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų 

informacijos biuras 

• ASP  – asmens sveikatos priežiūros staigos 

• ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 

• ESK –  Ekstremalių situacijų komisija 

• ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 

• I RS  – Išankstinio spėjimo ir reagavimo sistema  

• NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

• NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 

• SAM – sveikatos apsaugos ministerija 

• PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

• SAM ESOC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras 

• PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 



* Vadovaujamasi Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo ekstremaliųjų situacijų metu 

algoritmu 

 

**Teisės aktų sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. sakymas Nr. V-

503 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. sakymo Nr. 

V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio 

užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2008 m. gegužės 30 d. sakymo Nr. V-517 „Dėl cheminio užteršimo židinio 

tyrimo protokolo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. sakymas Nr. V-657 

„Dėl keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius vykius ir kitus riziką 

gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius vykius tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. sakymas Nr. 1V-114 „Dėl 
keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų vyk  tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. sakymas Nr. V-17 

„Dėl Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautin  

susirupinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. sakymas Nr. V-597 

„Dėl informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais, kaupimo ir teikimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. sakymas Nr. V-601 

„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo 

nuostatų patvirtinimo“. 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. sakymas Nr. V-

274  „Dėl sveikatos priežiūros staigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas cheminio užteršimo 

atvejais, rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių ir naudojimosi jomis taisyklių 

patvirtinimo“.  

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 1995 m. balandžio 13 d. sakymu Nr.  201/312 patvirtinta instrukcija „Dėl veiklos, 

likviduojant užterštumo gyvsidabriu židinius“.  

 


