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KONSULTACIJŲ ŽMONIŲ APSINUODIJIMŲ ATVEJAIS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konsultacija žmonių apsinuodijimų (toliau – apsinuodijimas) atvejais – tai rekomendacinio 

pobūdžio patarimai, kaip išvengti apsinuodijimų ar tolesnių veiksmų apsinuodijimų atvejais, siekiant 

išvengti sunkių pasekmių. 

2. Konsultacijos apima: 

2.1. fiziniams asmenims – patarimus, kaip išvengti apsinuodijimų ir suteikti pirmąją pagalbą 

apsinuodijus; 

2.2. sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams – pažangiausius 

apsinuodijimo diagnostikos ir gydymo būdus, būtinųjų priešnuodžių skyrimą ir atsargas, esančias 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose; 

2.3. kitiems kompetentingiems asmenims – apsinuodijimų prevencijos priemones. 

3. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas sveikatos priežiūros 

specialistams gauti konsultacijas apsinuodijimų atvejais. 

4. Konsultacijos teikiamos, nustačius ar įtariant apsinuodijimus, t. y. patologinę būseną, pagal 

Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos klasifikaciją (TLK-10), vertinamą šiais kodais: 

4.1. cheminiai nudegimai (T20–T32); 

4.2. apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis (T36–T50); 

4.3. nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis (T51–T65); 

4.4. cheminio nudegimo ir apsinuodijimo padariniai (T95–T97). 

 

II. KONSULTACIJŲ APSINUODIJIMŲ ATVEJAIS TEIKIMO TVARKA 

 

5. Konsultacijas apsinuodijimų atvejais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro kompetentingi sveikatos 

priežiūros specialistai telefonais pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai 

situacijų centro direktoriaus patvirtintą konsultacijų teikimo reglamentą. 

6. Konsultacijos gali būti teikiamos anonimiškai. 

7. Konsultacijos metu gautai informacijai taikomi Informacijos apie pacientą valstybės 

institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2001m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 (Žin., 2001, Nr. 13-405), reikalavimai ir 

asmens sveikatos paslapties kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ 

(Žin., 1999, Nr. 109-3195). 

8. Konsultacijos registruojamos užpildant formą Nr. 058-151-9/a „Konsultacijos protokolas“. 

9. Kai konsultacija teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, išrašas iš 

formos Nr. 058-151-9/a „Konsultacijos protokolas“ ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo 

konsultacijos suteikimo paštu arba faksu išsiunčiamas konsultuotai asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai. Išrašas iš konsultacijos protokolo turi būti įklijuojamas į konsultuoto paciento „Gydymo 

stacionare ligos istoriją“ (apskaitos forma Nr. 003/a) arba „Asmens ambulatorinio gydymo priėmimo 

skyriuje apskaitos kortelę“ (apskaitos forma Nr. 025-1/a-LK). 
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