
Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ekstremalių sveikatai situacijų centro  

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 
 
 

SEMINARAS 

„ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO 
EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS AKTUALŪS KLAUSIMAI“ 

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA 
APSINUODIJUS 

2013-11-27 

Vilnius  

Jūratė Margerienė 1 



Bendrieji principai 

 Kiekvienas ūminis apsinuodijimas, net 
jei nukentėjęs asmuo jaučiasi gerai, 
turi būti vertinamas kaip potencialiai 
pavojingas sveikatai ir gyvybei 

 Nuodo toksiškumas priklauso nuo jo 
patekimo kelio. Nėra pavojingiausio 
kelio- visi keliai gali būti pavojingi 

 Apsinuodijimo eiga priklauso nuo 
laiko, praėjusio nuo apsinuodijimo 
pradžios iki pagalbos suteikimo 
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Nuodų tarpusavio sąveika 

 Nepriklausoma: skirtingos medžiagos 
sukelia skirtingus padarinius (1+1=1+1) 

 Suminė: bendras poveikio dydis lygus 
atskirų medžiagų poveikių sumai 
(1+1=2) 

 Didesnis nei suminis: bendras poveikis 
didesnis už atskirų medžiagų poveikių 
sumą (alk.+neurolept.) (1+1=3) 

 Mažesnis negu suminis: antagonizmas 
(FOJ+atropinas) (1+1=1) 
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Pagalbos teikimo principai 

 Atsargumo priemonės 

 Būklės įvertinimas (reanimacija, 
gyvybinių funkcijų stabilizacija) 

 Diagnostika 

 Nespecifinės detoksikacijos priemonės 

 Rezorbuotų nuodų pašalinimas 

 Specifinė terapija – priešnuodžiais 

 Palaikomasis – simptominis gydymas 
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Ar reikalinga pagalba? 

 Netoksiškas kontakatas: 

 Medžiaga visiškai aiški 

 Apsinuodyta tik viena medžiaga 

 Produkto aprašyme nepaminėta jokia 
galima žala 

 Aiškios apsinuodijimo aplinkybės 

 Nėra skundų ir pastebimų simptomų 

 Galima pakartotinė konsultacija 
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Atsargumo priemonės 

 Nuodas, sukėlęs apsinuodijimą pacientui, 
gali pakenkti ir gelbėtojui: 
 Inhaliaciniai apsinuodijimai- dujos, lakios 

medžiagos 

 Perkutaniniai apsinuodijimai- korozinės, 
lipofilinės medžiagos 

 Ypatingų apsaugos priemonių reikia imtis 
gelbstint asmenį, kuris apsinuodijo: FOJ, 
halogenintais angliavandeniliais, organiniais 
gyvsidabrio ir švino junginiais, akrilamidu, fluoro 
rūgštimi, nitratais, taliu  
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Pagalbą teikainčiojo apsauga 

 Įvertinti apsinuodijimo pobūdį 
 Numatyti galimą pavojų: 

 Pavojinga aplinka 
 Pavojinga dekontaminacija 
 Pavojingas pagalbos teikimas 

 Esant reikalui, pasitelkti specializuotas 
tarnybas 

 Pavojų gelbėtojui gali kelti ir pats 
pacientas: 
 Apsvaigęs nuo alkoholių 
 Apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų 
 Apsinuodijęs švino junginiais ir FOJ 

Jūratė Margerienė 7 



Būklės įvertinimas 

 Nukentėjusiojo apžiūros tvarka:  
 Kvėpavimo takų praeinamumas ir kvėpavimas 
 Kraujotaka ir širdies veikla 
 CNS būklė 

 Apsinuodijus nežinoma medžiaga: 
 Įvertinimas, stebėjimas, simptominis 

gydymas 
 Negalima profilaktiškai plauti skrandžio 

 Apsinuodijus žinoma medžiaga: 
 Nepraleisti tinkamo dekontaminacijos laiko 
 Kuo anksčiau skirti priešnuodžių 
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Nespecifinės detoksikacijos priemonės 

   Taikomos visų apsinuodijimų atvejais, 
siekiant išvengti arba sumažinti organizmo 
sąlytį su nuodu 

 Nuodų pašalinimas iš virškinamojo kanalo: 
 Praskiedimas skrandyje 
 Sukeltas vėmimas 
 Skrandžio plovimas zondu 
 Aktyvinta anglis 

 Nuodų pašalinimas nuo odos 
 Nuodų pašalinimas iš akių 
 Nuodų pašalinimas iš kvėpavimo takų 
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Nuodų pašalinimas iš VK 

 Sukeltas vėmimas 
 Taikytinas: 

 Namų sąlygomis, 
 Per didelė medžiaga, kad pašalinti per zondą, 
 Sąmoningiems pacientams, 
 Vyresnio amžiaus vaikams 

 Netaikytinas: 
 Apsinuodijus korozinėmis medžiagomis, angliavandeniliais 
 Nesąmoningiems ir agresyviems pacientams 
 Jei yra praryti aštrūs daiktai 

 Praskiedimas skrandyje: apsinuodijus cheminį 
nudegimą sukeliančiomis medžiagoms 
duodama išgerti ~200 ml vandens 
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Aktyvinta anglis 

 1 tabletė = 250 mg anglies 

 Dozavimas: 
 Vaikams iki 1 m.- 1g/kg 

 1-12 m. vaikams- 25-50 g 

 Paaugliams ir suaugusiems- 25-100g. 

 Skirti: 
 Daugelio peroralinių apsinuodijimų atvejais 

 Apsinuodijus potencialiai pavojingu nuodo kiekiu 

 Neskirti: 
 Sutrikus ar blogėjant sąmonės būklei 

 Apsinuodijus rūgštimis ir šarmais 
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Nuodų pašalinimas nuo odos 

   Iki 50% profesinių susirgimų pažeidžia odą 
ar pro ją patenka 

 Nurengti suterštus drabužius  

 Odos paviršių plauti dideliu kiekiu vandens 

 Ant odos patekusios medžiagos, 
pasižyminčios rezorbciniu poveikiu, 
šalinamos su šepečiu ir muilu 

 Užteršti drabužiai ir kitos medžiagos turi 
būti saugiai ir sandariai supakuoti 
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Nuodų pašalinimas iš akių 

 Pagalba tiesioginio cheminio poveikio 
atveju: akies plovimas dideliais kiekiais 
vandens 10-20 min. Plaunant būtina 
pakelti vokus, kad būtų gerai išplauta 
ragena ir junginės maišas. 

 Nors kai kurios medžiagos (geltonasis ir 
baltasis fosforas, kalis, natris) 
egzotermiškai reaguoja su vandeniu, 
tačiau didelis vandens kiekis sumažina 
išsiskiriančios šilumos kiekį, praskiedžia 
susidarančias medžiagas ir jas pašalina 
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Nuodų pašalinimas iš kvėpavimo takų 

 Nutraukti kontaktą 

 Užtikrinti kvėpavimo takų 
praeinamumą 

 Švaraus oro arba deguonies 
inhaliacija 
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Parankinės priemonės 

 Pagrindinė priemonė- vanduo: 

 Nuodų pašalinimas iš VK- vanduo 

 Nuodų pašalinimas nuo odos- vanduo, 

 Nuodų pašalinimas iš akių- vanduo 

 Vanduo visada po ranka 

 Nenaudoti pieno, sodos, druskos, aliejaus, 

kiaušinio baltymų ir t.t.: 

 Didina pažeidimo ir komplikacijų riziką 

 Prarandamas laikas 

Jūratė Margerienė 15 



Specifinės priemonės - 
priešnuodžiai 

Veiksniai, lemiantys apsinuodijimo 
prognozę: 

 Savalaikis, kuo ankstesnis 
priešnuodžių panaudojimas 

 Adekvatus priešnuodžių dozių 
taikymas 
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Priešnuodžių politika Lietuvoje  

 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“ (2004, Nr. 105-3905; 
2004, Nr.137-5008; 2005, Nr.101-3763) 

 

Ruošiamas pakeitimo projektas, gautos 
pastabos iš gydymo įstaigų 

 
Jūratė Margerienė 17 



Priešnuodžių politika Lietuvoje  

 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 
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Priešnuodžių politika Lietuvoje – 
pakeitimai (GMP) 

1. Aktyvinta anglis 
2. Amilnitritas 
3. Atropinas  
4. Deguonis  
5. Etanolis  
6. Gliukozė  
7. Magnio sulfatas 
8. Metileno mėlynasis 
9. Naloksonas 
10. Natrio 

hidrokarbonatas  
11. Piridoksinas 

1. Aktyvintoji 
anglis  

2. Amilnitritas  
3. Atropinas 
4. Deguonis 
5. Etanolis 
6. Gliukozė 
7. Naloksonas 
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Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biuras 
 

  
 
tel.: (8-5) 236 2052      
 8 687 53378 
www.apsinuodijau.lt  

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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