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paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų  

priedas 

 

APSINUODIJIMO SUNKUMO SKALĖ 

 

SISTEMA 

AR 

ORGANAS 

LENGVAS VIDUTINIS SUNKUS LABAI SUNKUS 

1 2 3 4 

Nežymūs  požymiai ar reiškiniai Akivaizdūs ar užsitęsę 

požymiai ar reiškiniai 

Žymūs požymiai ir reiškiniai Labai žymūs ar pavojingi gyvybei  

požymiai ar reiškiniai 

Virškinamasis 

traktas 

 Vėmimas, diarėja, skausmas 

 Burnos sudirginimas, I laipsnio 

nudegimas, minimalus burnos 

išopėjimas  

 Endoskopija: eritema, edema 

 Besikartojantis ar užsitęsęs 

vėmimas, diarėja, skausmas  

 Disfagija 

 Išplitęs I laipsnio nudegimas  

 Endoskopija: eritema, edema 

 Žarnyno nepraeinamumas, 

kraujavimas 

 Ribotos apimties II ir III laipsnio 

nudegimas 

 Endoskopija: opinis transmukozinis 

pažeidimas 

 Gausus kraujavimas,  perforacija 

 Išplitę II ir III laipsnio nudegimai 

 Sunki disfagija 

 Endoskopija: opinis transmuralinis 

pažeidimas,  žiedinis pažeidimas, 

perforacija  

Kvėpavimo 

sistema 

 Suerzinimas, dirginantis kosulys, 

dusulys, lengva dispnėja, lengvas 

bronchospazmas 

 Krūtinės rentgenoskopija: 

nedideli pokyčiai su minimaliais 

požymiais ar be simptomų 

 Užsitęsęs kosulys, bronchospazmas,  

dispnėja; stridoras;  

 Krūtinės rentgenoskopija: 

neatitinkanti normos su vidutiniais 

pokyčiais 

 Deguonies inhaliacijomis 

koreguotina hipoksemija 

 Krūtinės rentgenoskopija: 

neatitinkanti normos su ryškiais 

pokyčiais 

 Plaučių edema; pneumonija; 

bradipnėja Ūminis kvėpavimo 

nepakankamumas su DPV; ARDS 

 Krūtinės rentgenoskopija: 

neatitinkanti normos su itin ryškiais 

pokyčiais 

CNS 

 Mieguistumas, svaigimas, ūžimas 

ausyse, ataksija  

 Neramumas 

 Nežymūs ekstrapiramidiniai 

simptomai 

 Nežymūs cholinerginiai ar 

anticholinerginiai simptomai 

 Parestezijos 

 Nežymūs regos ar klausos 

sutrikimai 

 Trumpa apnėja, bradipnėja 

 Sutrikimas, ažitacija 

 Izoliuotas generalizuotų ar lokalių 

traukulių epizodas 

 Akivaizdūs ekstrapiramidiniai 

simptomai 

 Išreikšti cholinerginiai ar 

anticholinerginiai simptomai 

 Lokalus paralyžius neįtakojantis 

gyvybinių funkcijų 

 Regos ir klausos sutrikimai 

 Koma su reakcija į skausmą  

 Haliucinacijos, delyras, sunki 

ažitacija 

 Generalizuoti traukuliai 

 Sunkūs ekstrapiramidiniai 

simptomai 

 Generalizuotas paralyžius 

 Kvėpavimo slopinimas 

 Aklumas, kurtumas 

 Gili koma su reakcija ar be 

reakcijos į skausmą 

 Kvėpavimo nepakankamumas 

 Dažni generalizuoti traukuliai, 

traukulinė būklė, opistotonusas 

 Paralyžius,  įtakojantis gyvybines 

funkcijas 

 

Širdies 

kraujagyslių 

sistema 

 Izoliuota ekstrasistolija 

 Lengva ir trumpalaikė hipo- 

ar hipertenzija 

 Sinusinė bradikardija (ŠSD 40-50 

suaugusiesiems) 

 Sinusinė  tachikardija (ŠSD 140-

180 suaugusiems) 

 Repoliarizacijos sutrikimai, I 

laipsnio AV blokas 

 Miokardo išemija 

 Akivaizdi  hipo- ar hipertenzija 

 Dažna ekstrasistoja, prieširdžių 

virpėjimas ar plazdėjimas, II laipsnio 

AV blokas, prasiplėtęs QRS, pailgėjęs 

QT laikas, repoliarizacijos sutrikimai 

 Miokardo infarktas 

 Hipertenzinė krizė 

 Simpatomimetiniais vaistais 

koreguotina hipotonija 

 Sunki sinusinė bradikardija  

(ŠSD < 40 suaugusiesiems) 

 Sunki sinusinė  tachikardija  

(ŠSD > 180 suaugusiems) 

 Gyvybei pavojingi skilveliniai 

ritmo sutrikimai, III laipsnio  

AV blokada, asistolija 

 Miokardo infarktas su kraujotakos 

nepakankamumu  

 Šokas 



Metabolinis 

balansas 

 Lengvi rūgščių – šarmų 

sutrikimai (HCO3
- 15-20 ar 30-40 

mmol/l, pH 7,25-7,32 ar 7,50-7,59) 

 Lengvi elektrolitų ir skysčių 

balanso sutrikimai (K+ 3,0-3,4 ar 

5,2-5,9 mmol/l) 

 Lengva hipoglikemija (2,8-3,9 

mmol/l suaugusiesiems) 

  Trumpai besitęsianti hipertermija 

 Vidutinio sunkumo rūgščių – šarmų 

sutrikimai (HCO3
- 10-14 ar > 40 

mmol/l, pH 7,15-7,24 ar 7,60-7,69) 

 Vidutinio sunkumo elektrolitų ir 

skysčių balanso sutrikimai (K+ 2,5-2,9 

ar 6,0-6,9 mmol/l) 

 Lengva hipoglikemija (1,7-2,8 

mmol/l suaugusiesiems) 

 Užsitęsusi hipertermija 

 Sunkūs rūgščių – šarmų sutrikimai 

(HCO3
- 6 -10 ar 30-40 mmol/l, pH  

7,00-7,15 ar 7,7-7,79). 

 Sunkūs elektrolitų ir skysčių 

balanso sutrikimai (K+  2,0-2,5 ar 7,0-

7,49 mmol/l) 

 Sunki hipoglikemija (1,0-1,7 

mmol/l suaugusiesiems) 

 Pavojinga hipo - ar hipertermija 

 Itin sunkūs rūgščių – šarmų 

sutrikimai (pH  <7,00 ar >7,8). 

 Itin sunkūs elektrolitų ir skysčių 

balanso sutrikimai (K+  <2,0 ar >7,5 

mmol/l) 

 Sunki hipoglikemija (<1,0 mmol/l 

suaugusiesiems) 

Kepenys 

 Nežymiai padidėjęs kepenų 

fermentų aktyvumas (AST, ALT 2-5 

x norma)  

 Padidėjęs kepenų fermentų 

aktyvumas (AST, ALT 5-30 x norma), 

kai nerandama kepenų pažeidimo 

biocheminių požymių (amoniakas, 

krešėjimo faktorių stoka) arba kai 

kepenų disfunkcija kliniškai 

neišreikšta 

 Padidėjęs kepenų fermentų 

aktyvumas (AST, ALT 30-50 x 

norma), kai nustatomi kepenų 

pažeidimo biocheminiai požymiai 

(amoniakas, krešėjimo faktorių stoka) 

arba kai kliniškai išreikšta kepenų 

disfunkcija  

 Padidėjęs kepenų fermentų 

aktyvumas (AST, ALT >50 x norma) 

arba klinikiniai kepenų 

nepakankamumo požymiai 

Inkstai 

 Nežymi proteinurija ar 

mikrohematurija  

 Ryški proteinurija ar 

makrohematurija 

 Inkstų disfunkcija (oligurija, 

poliurija iki 8000 ml) 

 Inkstų disfunkcija (oligurija, 

poliurija > 8000 ml, kreatinino serume 

200-500 mkmol/l) 

 Inkstų funkcijos nepakankamumas 

(anurija, kreatinino serume >500 

mkmol/l) 

Kraujas 

 Hemolizės požymiai 

 Nežymi methemoglobinemija 

(metHb iki 20 %) 

 Nežymi hemolizė 

 Koaguliacijos sutrikimai be 

kraujavimo 

 Anemija, leukopenija, 

trombocitopenija 

 Methemoglobinemija (21-35 %) 

 Hemolizė 

 Išreikšta methemoglobinemija 

(metHb 35-50 %) 

 Sunki anemija, leukopenija, 

trombocitopenija 

 

 Sunki hemolizė 

 Sunki methemoglobinemija (metHb 

> 50 %) 

 Koaguliacijos sutrikimai su 

kraujavimu 

 Gyvybei pavojinga anemija, 

leukopenija, trombocitopenija 

Raumenys 

 Nežymus skausmingumas, 

įtempimas 

 Kreatininfosfokinazė 250-1500 

IU/l 

 Skausmas, rigidiškumas, 

trūkčiojimai ir fascikuliacijos 

 Rabdomiolizė (kreatininfosfokinazė 

1500-10000 IU/l) 

 Pozicinio suspaudimo sindromas 

 Sunki rabdomiolizė be 

komplikacijų (kreatininfosfokinazė > 

10000 IU/l) 

 Intensyvus skausmas, ribinis 

rigidiškumas, intensyvūs trūkčiojimai 

ir fascikuliacijos 

 Rabdomiolizė su komplikacijomis 

(kreatininfosfokinazė > 10000 IU/l) 

 

 


