APSINUODIJIMO DIAGNOZöS FORMULAVIMO YPATUMAI
Apsinuodijusio paciento diagnoz÷ turi atskleisti informaciją, nusakančią nuodingą medžiagą,
apsinuodijimo eigą, pobūdį ir sunkumą, nuodų patekimo būdą ir kt., tod÷l jos formulavimas yra tiksliai
reglamentuotas.
Apsinuodijimo sunkumo laipsnis dažniausiai nustatomas retrogradiškai, remiantis ASS (žr.
8–10 psl.), kuri taikoma įvertinti ūminius apsinuodijimus pagal sunkiausius steb÷tus simptomus. Schema turi
būti taikoma labai lanksčiai, nereik÷tų atsižvelgti į išgertą nuodų kiekį ar jų koncentraciją serume,
nevertinamas taikytas gydymas (pvz., detoksikacin÷ hemodializ÷ ar priešnuodžių vartojimas).
Lotyniška diagnoz÷
Seka

Pavyzdžiai

• Apsinuodijimas (intoxicatio)
• eiga (acuta, chronica)
• pobūdis (accidentalis, suicidalis, intentionalis,
narcomanicus, professionalis, criminalis, homocidialis,
inverificatus)
• nuodų patekimo būdas (peroralis, inhalationalis,
percutaneus, intramuscularis, intravascularis, inverificatus)
• cum
• nuodingoji medžiaga
• apsinuodijimo sunkumo laipsnis (I° arba levis, II° arba
moderata, III° arba gravis)
• komplikacijos

Dgn.: Intoxicatio acuta accidentalis peroralis cum Acido
acetico gravis. Combustio tr. digestorii, haemolysis,
insuffitientia renalis acuta
Dgn.: Intoxicatio acuta suicidalis peroralis cum
Phenobarbitalo gravis. Coma
Dgn.: Intoxicatio acuta accidentalis inhalationalis cum
Hydrargii gravis. Oedema pulmonum
Dgn.: Intoxicatio acuta inverificatus inverificatus cum
substantia inverificata moderata. Coma

Lietuviška diagnoz÷
Seka

Pavyzdžiai

• Eiga (ūminis, l÷tinis)
• pobūdis (atsitiktinis, savižudiškas, tyčinis, narkomaniškas,
profesinis, kriminalinis, žmogžudiškas, nepatikslintas)
• nuodų patekimo būdas (peroralinis, arba pro burną,
inhaliacinis, perkutaninis, arba pro odą, intramuskulinis,
intravaskulinis, nepatikslintas)
• sunkumo laipsnis (I° arba lengvas, II° arba vidutinis, III°
arba sunkus)
• apsinuodijimas
• nuodingoji medžiaga
• komplikacijos

Dgn.: Ūminis savižudiškas peroralinis vidutinio sunkumo
apsinuodijimas amitriptilinu
Dgn.: Ūminis atsitiktinis peroralinis sunkus apsinuodijimas
etilenglikoliu. Ūminis inkstų nepakankamumas
Dgn.: Ūminis nepatikslintas nepatikslintas vidutinio
sunkumo apsinuodijimas nežinoma medžiaga. Koma

Diagnoz÷s formulavimas, apsinuodijus gyvačių ar vabzdžių nuodais
Lotyniškai

Lietuviškai

Dgn.: Intoxicatio moderata propter morsum serpentis in
regionem pedis dextri
Dgn.: Intoxicatio gravis propter morsum apium multiplex

Dgn.: Gyvat÷s įkandimas į dešinę p÷dą, vidutinio sunkumo
intoksikacija
Dgn.: Dauginis bičių įg÷limas, sunki intoksikacija

Trumpas apsinuodijimo sunkumo skal÷s (ASS) apibendrinimas
• Lengvi apsinuodijimai
• Vidutinio sunkumo apsinuodijimai
• Sunkūs apsinuodijimai

• Nežymūs sveikatos sutrikimai
• Ryškūs, tačiau grįžtami ir gr÷sm÷s paciento gyvybei nekeliantys
sveikatos sutrikimai
• Sutrikusios gyvybin÷s funkcijos ir (arba) negrįžtami bei gr÷smę
paciento gyvybei keliantys sveikatos sutrikimai
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