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Klīniskās toksikoloģijas tendences pēdējo 3 gadu skatījumā

Roberts Stašinskis 1, 2, Viesturs Liguts 1, 2

1 Rīgas Stradiņa universitāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra, Latvija 
2 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvija

Ievads. Latvijā ir tikai viena specializēta struktūrvienība, kura nodarbojas ar saindējušos pacientu 
izmeklēšanu un ārstēšanu – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas 
un sepses klīnika (TSK), kurā tiek stacionēti dažādu intoksikāciju pacienti no Rīgas, Rīgas rajona, kā arī 
nopietnākie saindēšanās gadījumi no visas Latvijas (~1/2 no Latvijas populācijas). Tāpēc statistiko datu 
analīze ļauj spriest par akūtas saindēšanās tendencēm valstī.

darba mērķis. Noskaidrot akūtās toksikoloģiskās tendences RAKUS TSK. 

materiāls un metodes. Statistisko datu analīze par akūtas saindēšanās pacientu skaitu RAKUS 
Toksikoloģijas un sepses klīnikā.

rezultāti. RAKUS Toksikoloģijas un sepses klīnikā stacionēto pacientu skaits: 2010. gadā  – 
1960 pacienti, 2011. gadā – 1705, 2012. gadā – 1197. No visiem ārstētajiem pacientiem, visbiežāk tika 
konstatēta saindēšanās ar etilalkoholu: 2010. gadā – 1125, 2011. gadā – 883, 2012. gadā – 485 gadī-
jumi. Daļa pacientu ar alkohola toksisko ietekmi (SSK-10; T51) medicīnisko palīdzību saņēma RAKUS 
Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā (MNPUK): 580 gadījumi 2011. gadā un 
2350 – 2012. gadā. Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas, šiem pacientiem nebija vajadzīga stacio-
nēšana un viņi tika atlaisti mājās. Vienlaikus turpina pieaugt saindējušos pacientu skaits ar hipnotiski 
sedatīvām vielām: 2010. gadā – 301, 2011. gadā – 335, 2012. gadā – 371. Salīdzinoši liels ir pacientu 
skaits, kuri stacionēti intoksikācijas ar oglekļa monoksīdu un degšanas produktiem dēļ: 2010. gadā – 
68, 2011. gadā – 65, 2012. gadā – 75 gadījumi. Joprojām liels ir saindēšanās gadījumu skaits ar koro-
zīvām vielām: 2010. gadā  – 33, 2011. gadā  – 43, 2012. gadā  – 29 gadījumi. Vairums pacientu bija 
iedzēruši etiķa esenci, lai gan tās mazumtirdzniecība ir aizliegta. Nemainīgi liels ir pacientu skaits, kuri 
bija saindējušies ar narkotiskām vielām, galvenokārt psihostimulatoriem un opiātiem: 2010. gadā – 46, 
2011. gadā – 62, 2012. gadā – 41 gadījums. Pēdējos gados nedaudz mazinājies intoksikāciju skaits ar 
sēnēm: 2010. gadā – 28, 2011. gadā – 15, 2012. gadā – 16 gadījumi. 

Secinājumi.
 1. Pēdējo 3 gadu laikā ir samazinājies stacionārā ārstēto akūti saindējušos pacientu skaits. Tas 

galvenokārt saistīts ar kvalitatīvas medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pacientiem ar 
alkohola toksisku iedarbību Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā. 

 2. 2012. gadā ir dubultojies pacientu skaits, kuri nogādāti RAKUS sakarā ar etanola toksisku 
darbību (2011. gadā – 1409, 2012. gadā – 2801 gadījums).

 3. Turpina pieaugt saindējušos pacientu skaits ar hipnotiski sedatīvām vielām.


