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Apsinuodijimų kontrolės raida

• Pirmieji Apsinuodijimų informacijos centrai Europoje ir JAV
• 1985-1996 m. veikusi jungtinė darbo grupė:

– Pasaulio Sveikatos Organizacija,
– Europos Komisija,
– Tarptautinė Cheminio Saugumo Programa (The International Programme 

on Chemical Safety)

• 1997 m. sukurtos ir išleistos Rekomendacijos apsinuodijimų 
kontrolei („Guidelines for Poison Control“):
– Pasalio Sveikatos Organizacija,
– Jungtinių Tautų Aplinkos Programa (The United Nations Environment 

Programme),
– Tarptautinė Darbo Organizacija (The International Labour Organisation)
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AK veiklos poreikio pagrindimas

• 1984 – 1986 m. PSO užsakymu atliktas tyrimas:

– Apsinuodijimų kontrole labiau rūpinasi išsivysčiusios šalys;
– Išsivysčiusios šalys yra finansiškai pajėgios išlaikyti daug 

įvairių, su apsinuodijimų kontrole susijusių, institucijų;
– Apsinuodijimų informacijos centrų įkūrimas 

besivystančiose šalyse gali užtikrinti apsinuodijimų 
kontrolę šalies mastu;

– Didelės ir gerai išsivysčiusios šalys kuria atskiras 
tarnybas, užsiimačias gyvūnų apsinuodijimais (Australija, 
Prancūzija ir JAV)
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Bendrosios rekomendacijos AK 
institucijai

• Veiklos efektyvumas nepriklauso nuo pavaldumo:
– Gydymo įstaigų administracijos dalis;
– Medicinos universitetų dalis;
– Nacionalinės visuomenės sveikatos institucijos dalis;
– Sveikatos ministerijos dalis;
– Nepriklausoma

• Būtinas betarpiškas bendradarbiavimas su:
– Klinikiniu apsinuodijimus gydančiu padaliniu;
– Toksikologinius tyrimus atliekančia laboratorija

• Funkcijų pasidalijimas:
– Institucija, apimanti visas AK funkcijas;
– Tarpinstitucinis funkcijų pasidalinimas
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Specialiosios rekomendacijos 
AK institucijai

• Teikti informaciją ir konsultacijas apsinuodijimų klausimais
• Bendradarbiauti su klinikiniais apsinuodijimų gydymo skyriais
• Organizuoti toksikologinės laboratorijos veiklą
• Šviesti ir mokyti
• Vykdyti toksikobudrumą
• Įgyvendinti apsinuodijimų prevencijos priemones
• Kaupti informaciją apie medikamentus, vykdyti 

farmakobudrumą
• Teikti informaciją apie priklausomybes sukeliančias 

medžiagas
• Planuoti veiksmus cheminių avarijų atvejais
• Bendradarbiauti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
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AK institucijos nauda

• Apsinuodijimų atvejų kontrolė, siekiant sumažinti:
– Sergamumą;
– Mirtingumą

• Ekonominė nauda visai šalies sveikatos sistemai:
– Mažina nereikalingų hospitalizacijų skaičių;
– Leidžia išvengti hospitalizacijų į III lygio paslaugas 

teikiančius skyrius ir padalinius;
– Tinkamas ir laiku pradėtas specifinis apsinuodijimų 

gydymas trumpina gydymosi stacionare laiką
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Kitų šalių patirtis AK srityje (1)

• JAV:
– Veikia 63 Apsinuodijimų informacijos centrai;
– Amerikos Apsinuodijimų Centrų Asociacija vienija 61 centrą

• Europa:
– Yra valstybių, įkūrusių ne vieną Apsinuodijimų informacijos 

centrą:
• Prancūzija- 13,
• Vokietija- 10,
• Italija- 18, 
• Lenkija- 9

– Europos Apsinuodijimų Centrų ir Klinikinių Toksikologų 
Asociacija nuo 1964 m. koordinuoja apsinuodijimų kontrolės 
veiklą Europoje
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Kitų šalių patirtis AK srityje (2)

• Skandinavijos šalys:
– Visose šalyse veikia po vieną Apsinuodijimų informacijos 

centrą
– Šiaurės Šalių Apsinuodijimų Centrų Asociacija vienija 

Islandijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos AK 
institucijas

• Baltijos šalys: 
– 2007 m. atnaujinta Estijos Apsinuodijimų informacijos 

centro veikla;
– Latvijos Apsinuodijimų informacijos centras 

specializuojasi Katastrofų medicinos srityje;
– Lietuvos Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 

įkurtas 2002 m. 
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Idealus AK modelis (1)

Tik glaudus bendradarbiavimas tarp visų partnerių gali
užtikrinti efektyvią apsinuodijimų kontrolę šalies
mastu

• Nacionalinis lygis:
– Centralizuota informacinė sistema apie ligoninėse 

gydytus apsinuodijusius asmenis
– Statistiniai duomenys apie ne ASPĮ nuo 

apsinuodijimo mirusius asmenis (mirčių registras)
– Informacija apie šalyje gaminamas ir importuojamas 

chemines medžiagas bei preparatus

AKIB, (8-5) 236 2052



Idealus AK modelis (2)
Nacionaliniai apsinuodijimų ypatumai priklauso nuo 

šalies geografinės, demografinės, ekonominės bei 
sociokultūrinės padėties

• Tarptautinis lygis:
– Informacija apie nacionalinius ypatumus,
– Informacija apie apsinuodijimus sukėlusias 

medžiagas,
– Greito reagavimo sistema,
– Bendros švietimo ir mokymo programos,
– Sėkmingų apsinuodijimų prevencinių programų 

perkėlimas
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ApsinuodiA

• Istorija:
– Neformalios klinikinės toksikologijos gydytojo konsultacijos nuo 1991 m.; 
– 2002-2005 m. VASC padalinys;
– Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. – struktūrinis ESSC padalinys

• Lokalizacija:
– VšĮ Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinė Ligoninė;
– Greta Ūminių apsinuodijimų skyriaus

• Darbuotojai: 
– 7 klinikinės toksikologijos gydytojai (3,5 et.);
– 2 specialistai (1,5 et.);
– Vedėja (1 et.)

• Darbo laikas:
– 24 valandas per parą;
– 7 dienas per savaitę;
– 365 dienas per metus

Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biuras
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AKIB veikla

• Teikia konsultacijos telefonu visuomenei, sveikatos 
priežiūros specialistams bei specialiųjų tarnybų 
darbuotojams

• 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 (nitratai, acto esencija) ir 

farmakobudrumą (Corvalol, Valokardin, Tramadol)
• Vykdo apsinuodijimų prevenciją



Problemos ir jų priežastys

• Nėra toksikologinės laboratorijos ASPĮ        MRU TMI 
laboratorija neužtikrina skubių biologinių terpių dėl 
cheminių medžiagų ištyrimo

• Vėluojantis toksikobudrumas        pavėluotai ganami 
statistiniai duomenys

• Nepakankamai įgyvendinamos apsinuodijimų 
prevencijos priemonės        nėra informacijos apie 
apsinuodijimo aplinkybes

• Trūksta informacijos apie šalyje gaminamas ir 
importuojamus cheminius preparatus bei jų sudėtines 
dalis        tik keletas įmonių teikia informaciją apie 
gaminamų ir/ ar importuojamų produktų sudėtį
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Telefoninės AKIB konsultacijos (1)
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Telefoninės AKIB konsultacijos (2)
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Telefoninės AKIB konsultacijos (3)
• Didesnis skambučių skaičius šiltuoju metų laiku
• 82 % - konsultacijos dėl apsinuodijimo
• 64 % - dėl suaugusiųjų apsinuodijimų
• 69 % - dėl atsitiktinio apsinuodijimo
• 57 % besikreipusiųjų- ASP specialistai
• 2 % - dėl gyvūnų apsinuodijimų
• Dažniausiai konsultuota dėl apsinuodijimo:

– Medikamentais- 30%,
– Buitinės chemijos produktais- 17%
– Pesticidais- 9%
– Techninėmis priemonėmis- 6% 
– Alkoholiais- 5% 
– Naftos produktais- 4% 
– Grybais- 4% 
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ĮTARIATE APSINUODIJIMĄ?

Skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą

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

AČIŪ UŽ DĖMESĮ


