
Priedas 
 

SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS 
 

Skubiosios 

medicinos 

pagalbos 

kategorija 

Laikas, per 

kurį turi būti 

pradėta teikti 

pagalbą 

Kategorijos apibūdinimas Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios 

medicinos pagalbos teikimo indikacijos 

1 2 3 4 

1 kategorija Nedelsiant, tuo 

pat metu 

vertinama 

paciento būklė 

ir atliekami 

gydymo 

veiksmai.  

Gyvybei grėsmingi atvejai:                      
gyvybei grėsmingos būklės, 

kai aktyvi medicininė 

intervencija reikalinga 

nedelsiant. 

1. Intraveninis medikamentų arba narkotikų 

perdozavimas su hipoventiliacija ir 

hemodinamikos sutrikimu.                                                                 

2. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais 

agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.  

2 kategorija Paciento būklės 

vertinimas ir 

gydymas turi 

būti pradėti ne 

vėliau kaip per 

10 min. nuo 

atvykimo į 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigą. 

Paciento būklė 

vertinama ir 

gydymo 

veiksmai 

dažnai 

atliekami vienu 

metu. 

Atvejai, kai nesuteikus 

skubios pagalbos 

pacientui, neišvengiamai 

gresia paciento gyvybei: 

pavojinga būklė:               
kai paciento būklė sunki 

arba blogėja taip sparčiai, 

kad yra potenciali grėsmė jo 

gyvybei arba gresia organų 

nepakankamumas, jei 

medicinos pagalba nebus 

pradėta teikti per 10–15 min. 

nuo atvykimo į asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą,  

  

1. Didelės rizikos anamnezė:                                

1.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio 

suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų 

suvartojimas;                                                         

1.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas;     

1.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis 

(generalizuota alerginė reakcija).                             

2. Psichikos ir elgesio sutrikimai:                         

2.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę 

pačiam pacientui ir aplinkiniams;                                      

2.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai 

reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl 

grėsmės sau ar aplinkiniams. 

3 kategorija Paciento būklės 

vertinimas ir 

gydymas turi 

būti pradėti ne 

vėliau kaip per 

30 min. nuo 

atvykimo į 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigą.  

 Kitos būklės,                   

kai nesuteikus pagalbos per 

30 min. nuo atvykimo į 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą, pasekmės gali būti 

ypatingai sunkios,  

  

1. Psichikos ir elgesio sutrikimai:                         

1.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio 

grėsmė;                                                               

1.2. ūmios psichozės;                                            

1.3. sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti 

elgesį;                                                                    

1.4. sunki depresija;                                              

1.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas. 

4 kategorija Paciento būklės 

vertinimas ir/ar 

gydymas turi 

būti pradėti ne 

vėliau kaip per 

1 val. nuo 

atvykimo į 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigą. 

Potencialios grėsmės 

paciento sveikatai, kai 

paciento būklė blogėja ir gali 

sukelti sunkias pasekmes, jei 

gydymas nebus pradėtas per 

1 val. nuo atvykimo į 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą, arba kitos būklės, kai 

nesuteikus pagalbos per 1 

val. nuo atvykimo į asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą, 

pasekmės gali būti sunkios. 

1. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis 

dėl rizikos veiksnių (anamnezėje  buvo psichozės, 

traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir 

lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis 

psichoaktyvioms medžiagoms). 

 


