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Aktualumas 
 

•Apsinuodijimai kartu su nelaimingais 
atsitikimais ir traumomis - trečia pagal 
dažnumą priežastis mirčių struktūroje 

•Didėjančios cheminės grėsmės 

•Didesnis mobilumas  
 



AKIB veikla 
• Teikia konsultacijos telefonu visuomenei, sveikatos 

priežiūros specialistams bei specialiųjų tarnybų 
darbuotojams 

• Renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie 
apsinuodijimus šalyje 

•Dalyvauja SAM teisės aktų rengime 

• Renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie ASPĮ 
apsirūpinimą priešnuodžiais 

• Kaupia informaciją apie rinkoje esančias chemines 
medžiagas bei farmakologinius preparatus 

•Vykdo toksikobudrumą ir farmakobudrumą 

•Vykdo apsinuodijimų prevenciją 



Telefoninės AKIB konsultacijos 
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Konsultacijos protokolas 

 



Konsultacijų archyvas 

 



Skambučių įrašai 

 



Nuodingų medžiagų duomenų bazė 

 



Informacijos analizė 

 



Priešnuodžių politika Lietuvoje (I) 

• LR SAM įsakymas „Dėl Būtinųjų priešnuodžių 
rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir Priešnuodžių, 
vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3905; 2004, 
Nr.137-5008; 2005, Nr.101-3763) 

 

Ruošiamas pakeitimo projektas, gautos pastabos 
iš gydymo įstaigų 

 



Priešnuodžių politika Lietuvoje (II) 
• Būtinųjų priešnuodžių rinkiniai turi būti greitosios medicinos 

pagalbos automobiliuose, vykstančiuose pas apsinuodijusius 
pacientus 

 

• Priešnuodžiai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti 
saugomi taip, kad gydytojai galėtų juos skirti bet kuriuo paros 
metu 

 

• Gydymo įstaigos būtinųjų priešnuodžių rinkinius, įsigyja savo 
lėšomis 

 

• SAM ESSC kaupia, analizuoja ir teikia informaciją bei 
rekomendacijas apie būtinųjų priešnuodžių skyrimą ir atsargas, 
esančias ASP paslaugas teikiančiose įstaigose 



Priešnuodžių politika Lietuvoje  
Būtinųjų priešnuodžių sąrašai 

Anksčiau 

GMP įstaigos 

ASP įstaigos 

Dabar 

GMP įstaigos 

ASP įstaigos 

Universitetinės 
ir respublikinės 

ligoninės 



Priešnuodžių politika Lietuvoje:  
pakeitimai 

GMPĮ ir ASPĮ 
priešnuodžius 
skiria gydantis 

gydytojas 

GMPĮ priešnuodžius 
skiria kompetentingas 

GMP sveikatos 
priežiūros specialistas  

 

 ASPĮ 
priešnuodžius 
skiria gydantis 

gydytojas  

GMPĮ ir ASPĮ kartą 
per metus raštu turi 

informuoti ESSC AKIB 
apie turimas 

priešnuodžių atsargas 

GMPĮ ir ASPĮ kartą per metus turi 
pateikti informaciją ESSC AKIB apie 

turimas priešnuodžių atsargas 
elektroniniu būdu internetinėje 
svetainėje www.apsinuodijau.lt 

http://www.apsinuodijau.lt/


Apsinuodijimų administravimas (I) 

 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
spalio 8 d. įsakymo Nr. V-597 "Dėl informacijos, susijusios su 
žmonių apsinuodijimais ir jų specifine profilaktika, kaupimo ir 

teikimo„ (Žin., 2003, Nr. 99-4459 ) 

 

 

 

Ar reikalingi pakeitimai??? 



Apsinuodijimų administravimas (II) 

• ASPĮ apie apsinuodijimų atvejus ne vėliau kaip 
per 24 valandas faksu, elektroniniu paštu ar kt., 
užpildant formą Nr.058-089-151/a „Pranešimas 
apie nustatytą (įtariamą) susirgimą“, teikia 
apskrities visuomenės sveikatos centrui 

• Visuomenės sveikatos centrai apskrityse, gavę 
informaciją atlieka apsinuodijimo aplinkybių 
tyrimą, užpildo formą Nr. 704-1/a 
„Apsinuodijimo atvejo tyrimo protokolas“ ir ją iki 
kiekvieno mėnesio 10 dienos išsiunčia ESSC 

 

 

 



Apsinuodijimų atvejų 
registravimo sistema 



• APSINUODIJIMO ATVEJO TYRIMO PROTOKOLAS 
•   
• _____________ Nr. ________ 
•                      (data) 
• _____________________ 
• (sudarymo vieta) 
•   
• 1. Duomenys apie nukentėjusįjį 
• 1.1. Vardas ir pavardė  
• 1.2. Amžius_________________________ Asmens kodas

  
• 1.3. Lytis:   mot.  vyr.  1.4. Kūno svoris (kg) 

  
• 1.5. Nėštumas: taip  trukmė (sav.) _______      1.6. Maitinimas krūtimi:

 taip  
•  ne  
• 2. Duomenys apie apsinuodijimo medžiagą (produktą) 
• 2.1. Pavadinimas__________________________________________ 
• ________________________________________________________

 Nežinoma  
• 2.2. Sudėtis ______________________________________________ 
• ________________________________________________________

 Nežinoma  
• 2.3. Paskirtis______________________________________________

 Nežinoma  
• 2.4. Kiekis: tūris (ml)____________,  svoris (g) __________________

 Nežinoma  
• 2.5. Gamintojas ___________________________________________ 
• ________________________________________________________

 Nežinoma  
• 3. Apsinuodijimo data_____________________________________

 Nežinoma  
•   
• 4. Patekimo būdas 
• 4.1. Prarijus  4.2. Įkvėpus 

 4.3. Per odą  
• 4.4. Į akis  4.5. Įkandimas 

 4.6. Įgėlimas  
• 4.7. Injekcija:  poodinė  į veną

  į arteriją 
 į raumenis   

• 4.8. Per gleivines: nosies 
 burnos  makšties
  tiesiosios žarnos  

• 4.9. Per placentą  4.10. Kitas
  ____________________ 4.11. Nežinomas
  

•  (parašyti) 
• 5. Poveikis 
• 5.1. Vienkartinis , jei taip, 

trukmė______________________________ Ne
  

• 5.2. Pakartotinis , jei taip, dažnumas _____________ 
trukmė ________ Ne  

• 5.3. Lėtinis , jei taip, dažnumas _____________ trukmė ________
 Ne  

•   

• 6. Apsinuodijimo vieta 
• 6.1. Namai ir namų aplinka       
•  

6.2. Darbo vieta 
• 6.2.1. Gamykla/dirbtuvė  
• 6.2.2. Laboratorija   
• 6.2.3. Žemės ūkis  
• 6.2.4. Visuomeninė įstaiga   
• 6.2.5. Kitos   
• 6.3. Visuomeninė įstaiga 
• 6.3.1. Ikimokyklinė įstaiga ar pradinė mokykla   
• 6.3.2. Kita ugdymo įstaiga  
• 6.3.3. Ligoninė, klinika, vaikų namai   
• 6.3.4. Penitenciarinė įstaiga, kareivinės ar kt.   
• 6.3.5. Kita visuomeninė įstaiga   
•  

6.4. Atvira vietovė (sporto aikštė, vaikų žaidimo aikštė ar kt.)      
• 6.5. Kita   _________________________ 6.6. Nežinoma    
•  (parašyti) 
• 7. Apsinuodijimo aplinkybės 
• 7.1. Atsitiktinės    7.2. Apgalvotos  

    7.3. Pašalinė reakcija  
• 7.1.1. Namų ūkyje    7.2.1. Savižudybė  

    7.3.1. Vaistai   
• 7.1.2. Gamyboje    7.2.2. Klaidingai panaudotas    7.3.2. Maistas

   
• 7.1.3. Gamtoje     7.2.3. Piktnaudžiavimas 

    7.3.3. Kitos____________  
• 7.1.4. Autoįvykis    7.2.4. Kriminalinis  

       (parašyti) 
• 7.1.5. Gaisras     7.2.5. Kitos___________ 

  
• 7.1.6. Kitos________  

    (parašyti)        7.4. Nežinomos
   

•              (parašyti) 
• 8. Priežastys (parašyti) 
• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 

• 9. Apsinuodijimo požymiai ir simptomai 
• 9.1. Yra                        9.2. Nėra                        9.3. Nežinoma   
• Simptomai (parašyti) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

• 10. Gydymas 
• 10.1. Rezorbcijos prevencija: 
• 10.1.1. Skrandžio plovimas  10.2. Priešnuodžių 

terapija  
• 10.1.2. Aktyvinta anglis  10.3. Simptominis 

gydymas  
• 10.1.3. Kitos priemonės  10.4. Netaikytas

  
•              PASTABOS:_____________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
•   
• 11. Gydymo vieta 
• 11.1. Namie ar apsinuodijimo vietoje (be gydytojo)   
• 11.2. Pirminėje  asmens sveikatos priežiūros įstaigoje   , kokioje _________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• 11.3. Ligoninėje , kokioje ________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• 11.4. Kitur   ___________________________________________________________ 
•  (parašyti) 
• 12. Išeitis (baigtis) 
• Visiškas pasveikimas  Liekamieji reiškiniai

   Mirtis 
 Nežinoma  

• PASTABOS:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

•   
•   
• (Pareigos) (Parašas)       (Vardas ir pavardė) 

•   
•   



Apsinuodijimų administravimas: 
galimi pakeitimai? 

• Reikalinga ir naudinga informacija? 

• Bereikalinga administracinė našta gydymo įstaigoms ir 
VSC? 

• Ar adekvati teikiamos informacijos apimtis: 

 Tikslinga keisti Apsinuodijimo atvejo tyrimo 
protokolą? 

 Ar informacija teikiama apie apsinuodijimus 
medžiagomis, įtrauktomis į Nuodingųjų medžiagų 
pagal jų toksiškumą sąrašą? 

 Reikalinga informacija apie visus apsinuodijimus? 

 Tikslinga mažini atvejų, apie kuriuos teikiama 
informacija apimtis? 

• Ar reikalingi veikiančios duomenų bazės pakeitimai? 
 

 



Ačiū už dėmesį! 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 

Tel.: (8~5) 236 2052; 8 687 53378 
 


