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Santrauka
Atlikti tyrimai teigia, jog vaistų skyrimo klaida 
anesteziologijoje įvyksta apytiksliai vieną kartą iš 
1300 vaistų skyrimų (4). Toks klaidų procentas pa-
skatino specialistus imtis priemonių šiam skaičiui 
mažinti. Visame šiuolaikiniame pasaulyje naudoja-
mi JAV Maisto ir vaistų agentūros (angl. Food and 
Drug Administration (FDA) ir Europos Sąjungos 
institucijų patvirtinti medikamentų žymėjimo stan-
dartai, tuos pačius standartus šiuo metu naudoja ir 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos Anesteziologijos klinika. Tai trys vie-
nas kitą papildantys standartai: intraveninių vaistų 
žymėjimo standartas; standartas, didinantis vais-
tų pavadinimų ir žymų atpažinimą; anestezijos bei 
kvėpavimo įrenginių – švirkštų, kuriuose yra medi-
kamentų – ženklinimo spalva, forma ir būdu stan-
dartas (3).
Remiantis šiomis rekomendacijomis, anksčiau nau-
dotas vaistų ir švirkštų žymėjimas rašant juodos 
spalvos žymekliu ar klijuojant vaistų gamintojo 
siūlomas nestandartizuotas etiketes pakeistas stan-
dartizuotu vaistų žymėjimu remiantis Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos (angl. International 
Organization for Standardization (ISO) 2008 metų 
standartu (1). Šis spalvinis žymėjimas remiasi tuo, 
kad atskira medikamentų grupė žymima tik jai skir-
ta spalva. Grupės vaistų veikimą neutralizuojantis 
vaistas (antidotas) žymimas ta pačia spalva, tačiau 
visas laukas pažymimas brūkšniuotu fonu.
Naujosios sistemos dėka pastebėta didelė praktinė 
nauda kasdieniame klinikiniame darbe ir ženklus 
kokybės rodiklių pagerėjimas.
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Įvadas
Kaip ir kiekvienoje darbo aplinkoje, taip ir sveikatos 

priežiūros sistemoje, žmogiškųjų klaidų išvengti neįma-
noma. Žmogiškosios klaidos medicinoje yra opi proble-
ma, kuri ne tik didina gydymo kaštus, bet ir kelia rimtą 
grėsmę paciento saugumui. Klaidos, susijusios su vaistų 
skyrimu, yra ypač aktualios anesteziologijoje – medicinos 
šakoje, kuri reikalauja nuolatinio darbo su stipriai veikian-
čiais, įvairioms skirtingoms farmakologinėms grupėms 
priklausančiais medikamentais, kurių skyrimo klaida gali 
nulemti labai sudėtingas ir skaudžias pasekmes. Anksčiau 
publikuotuose užsienio straipsniuose pateiktų analizių duo-
menys teigia, jog dažniausios klaidos anesteziologijoje yra 
susijusios su medikamentų ampulių ar švirkštų sumaišymu, 
o pagal atliktos anoniminės apklausos duomenis net 30 
procentų anesteziologų teigia per savo gydytojo praktikos 
metus bent kartą suklydę ir suleidę netinkamą vaistą (5). 
Suprantama, jog siekiant išvengti tokių medikamentų sky-
rimo klaidų svarbu gydytojo anesteziologo dėmesingumas 
ir susikaupimas, tačiau ne mažiau aktualu yra medikamen-
tų ir švirkštų žymėjimo taktikos parinkimas ir tobulinimas 
siekiant bent kiek sumažinti klaidų, susijusių su vaistų su-
maišymu, skaičių.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Anes-
teziologijos klinika 2011-aisiais metais pirmoji Lietuvoje 
pradėjo naudoti švirkštų ženklinimą pagal ISO 26825:2008 
standartą. Šią vaistų žymėjimo idėją parsivežė Anestezi-
ologijos klinikos pedagogai ir darbuotojai, 2011 metais 
apsilankę Euroanestezijos kongrese, Amsterdame. Taigi 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kau-
no klinikos buvo pirmoji ligoninė Lietuvoje įdiegusi tokią 
žymėjimo sistemą (1,2 pav.).

Visame šiuolaikiniame pasaulyje naudojami Maisto ir 
vaistų agentūros (FDA) ir Europos Sąjungos institucijų pa-
tvirtinti medikamentų žymėjimo standartai, tuos pačius stan-
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dartus šiuo metu naudoja ir Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Medicinos akademijos Anesteziologijos klinika. 

Tai iš esmės trys vienas kitą papildantys standartai: in-
traveninių vaistų žymėjimo standartas, standartas, didinan-
tis vaistų pavadinimų ir žymų atpažinimą ir anestezijos bei 
kvėpavimo įrenginių – švirkštų, kuriuose yra medikamentų 
– ženklinimo spalva, forma ir būdu standartas (3).

Šis vaistų žymėjimas yra labai svarbus, nes leidžia iš-
vengti galimo medikamentų sumaišymo, netinkamo jų 
skyrimo ir sudaro geresnes medicinos paslaugų teikimo 
sąlygas tiek pacientams, tiek paslaugų teikėjams. Visuo-
menėje net ir reti vaistų sumaišymo atvejai sutinkami ypač 
jautriai, tokie įvykiai susilaukia didelio neigiamo atspalvio 
rezonanso. 

Anksčiau vaistų žymėjimo problema buvo sprendžiama 
žymint švirkštus, kuriuose yra pritraukta vaistų, juodu ar 
raudonu žymekliu. Naujoji žymėjimo sistema suteikė pla-
tesnių galimybių spalviniame vaistų žymėjime. Šios siste-
mos esmė – kiekviena vaistų grupė turi savo spalvą, pavyz-
džiui – narkozinį miegą sukeliantys vaistai yra žymimi gel-
tona lipduko spalva, narkotiniai analgetikai – mėlyna (1,3). 

Vienareikšmiškai praktinė tokios vaistų ir švirkštų žy-
mėjimo sistemos nauda – paciento saugumas. Be abejonės, 
svarbu ir tai, kad sumažėjo ir darbuotojų – tiek gydytojų, 
tiek ir anestezijos slaugytojų – darbe patiriamas stresas – 
netinkamo vaistų panaudojimo rizika įdiegus šią sistemą 
ženkliai sumažėjo.

Straipsnio tikslas – apžvelgti rekomendacijas, kurios 
taikomos siekiant sumažinti vaistų skyrimo klaidų aneste-
ziologijoje dažnį, pateikiant šiuo metu pasaulyje ir Lietu-
voje taikomus tarptautinius medikamentų ir švirkštų žymė-
jimo standartus.

Tyrimo objektas ir metodika
Atlikta mokslinių straipsnių, rekomendacijų, tarptauti-

nių organizacijų siūlomų standartų apžvalga ir analizė. Ap-
žvelgta 18 publikacijų medikamentų ir švirkštų žymėjimo, 
vaistų skyrimo klaidų tematika, iš jų atrinkta 10. Medžiaga 
susisteminta ir pateikta straipsnyje, kartu aprašyta Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos 
Anesteziologijos klinikos praktika standartizuotai žymint 
vaistus ir švirkštus.

Medikamentų skyrimo klaidos anesteziologijoje. 
Klaida – tai netyčinis žalingas veiksmas tikslui pasiekti 
arba nesėkmė atliekant suplanuotą veiksmą kaip buvo nu-
matyta. Kitaip tariant, klaida – tai kai kas nors stengiasi 
atlikti veiklą gerai, bet faktiškai atlieka tai blogai (9).

Anesteziologo specialybė reikalauja nuolatinio darbo 
su daugybe medikamentų – apskaičiuota, jog vienas anes-
teziologas per savo karjerą suleidžia keletą šimtų tūkstan-
čių vaistų dozių. Problema, jog vienu metu ar pakaitomis, 
kelių minučių skirtumu, yra skiriama skirtingoms farma-
kologinėms grupėms priklausančių stiprių medikamentų 
– vazopresorių, vazodilatatorių, narkotikų, miorelaksantų 
ir kitų. Riziką suklysti dar labiau didina tai, kad anestezio-
logas dažnai turi dirbti skubiai, aplinkoje, kurioje sunku su-
koncentruoti dėmesį vien tik į vaisto suleidimą – gydytojas 
tuo pačiu metu privalo planuoti kitą savo žingsnį (4).

Tikslų klaidų skaičių įvertinti yra sunku ar netgi vi-
siškai neįmanoma, nes dažnai reikiamos institucijos nėra 
informuojamos apie įvykusią vaisto skyrimo klaidą arba 
retkarčiais klaida gali likti nepastebėta paties gydytojo – jei 
ji nesukėlė rimtų pasekmių. Sprendžiant iš atliktų tyrimų, 
galima numanyti, jog vaistų skyrimo klaida įvyksta vieną 
kartą iš 1300 vaistų skyrimų (7). Be abejonės, tikslesnei 
statistikai sudaryti ir įvertinti reikalinga sistema, kuri užti-

1 pav. Medikamentų ir švirkštų žymėjimo etiketės Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose.

2 pav. Medikamentų ir švirkštų žymėjimo etiketės Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose.
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krintų tikslią informaciją apie klaidas, susijusias su medi-
kamentų ir švirkštų sumaišymu.

Vaikų anesteziologijoje klaidų pasitaikymo tikimybė 
yra netgi didesnė (10). Tam įtakos turi tai, kad daugelis me-
dikamentų yra pakuojama suaugusiems skiriamoje pakuo-
tėje ir suaugusiems vartojama koncentracija. Tokiu būdu 
vaistų skiedimas, dozių skaičiavimas, neapdairus švirkštų 
žymėjimas sudaro geresnes sąlygas klaidoms pasireikšti. 
Visgi vaikams medikamentų skyrimo klaidų pasekmės yra 
daug skaudesnės. 

Taisyklingas medikamentų skyrimas yra apibūdinamas 
šešiais aspektais: tinkamas pacientas, dozė, medikamentas, 
skyrimo laikas, skyrimo būdas ir tinkamas įrašas (4).

Pastaraisiais metais pabrėžiama nuo kaltinimų laisva 
kultūra, kurioje išryškinama, kad atsakomybė pirmiausia 
tenka sistemai, o ne individui. Racionalu tai, kad sąžinin-
gas darbuotojas, susipažinęs su praktikos saugumu ir tą 
saugumą taikantis savo darbe, yra apsaugotas nuo kaltini-
mų. Kita vertus, jei darbuotojas pasirenka ignoruoti plačiai 
priimtą saugumo praktiką (tokią kaip švirkštų žymėjimas), 
kaltinimai individui gali būti tinkami (4).  

Siekiant sumažinti klaidų skaičių, žymimi turėtų būti 
visi buteliukai, švirkštai, maišeliai, kuriuose yra vaistinė 
medžiaga, išimta iš originalaus gamintojo įpakavimo – iš-
imtis galėtų būti taikoma nebent tais atvejais, kai vaistai 
sutraukti iš ampulės į švirkštą iškart leidžiami pacientui, 
švirkštui nepalikus mediko rankų. Tokie atvejai dažni esant 
ūmioms būklėms, kuomet kruopštus medikamentų žymėji-
mas dėl laiko stokos nėra įmanomas, todėl ir netaikomas. 
Taip pat svarbu, jog visi kateteriai, intraveninės infuzijos, 
pailginimo linijos būtų atitinkamai pažymėti – taip siekiant 

kuo labiau sumažinti netinkamo vaistų skyrimo riziką (8).
Praktiniai aspektai siekiant išvengti vaistų skyrimo 

klaidų: deramas atitinkamos etiketės naudojimas yra pa-
grindinė saugaus medikamentų skyrimo dalis; visi medika-
mentai išimti iš jų originalios pakuotės turi būti identifikuo-
ti (2,6,8); tai reiškia, kad bet kuris švirkštas (ar kokia kita 
talpa), kuris talpina vaistą ir yra išleidžiamas iš asmens, su-
traukiančio tą vaistą, rankų, privalo būti pažymėtas (2,6);  
vaistai privalo būti sutraukti į švirkštus (ar patalpinti kito-
se talpose) ir vartotojo prilipinta etiketė (lipdukas) ant to 
švirkšto (ar kitos talpos) turi būti patikrinta. Vienu metu 
– vienas vaistas ir vienas švirkštas (2,6); tikrinant etiketę 
ant švirkšto (ar kitos talpos) - pavadinimas ant etiketės turi 
atitikti vaisto pavadinimą ant ampulės ar buteliuko (2,6,8); 
bet kuris vaistas ar skystis, kurio negalima identifikuoti 
(pavyzdžiui, nepažymėtame švirkšte ar kitoje talpoje), tu-
rėtų būti vertinamas kaip nesaugus ir išmetamas (2,6,8).

Žymėjimo rekomendacijos. Medikamentų ir švirkštų 
žymėjimas anesteziologijoje ir intensyviojoje terapijoje pa-
grįstas šiomis rekomendacijomis:

Medikamentų žymėjimas pagal FDA ir ES standartus 
(1,3,4): 1. ASTM D4267, Standard Specification for Labels 
for Small-Volume (100 ml or less) Parenteral Drug Contai-
ners – intraveninių vaistų žymėjimo standartas. 2. ASTM 
D6398, Standard Practice to Enhance Identification of 
Drug Names on Labels – standartas, didinantis vaistų pa-
vadinimų ir žymų atpažinimą. 3. ISO 26825:2008, Anaes-
thetic and respiratory equipment – User-applied labels for 
syringes containing drugs used during anaesthesia – Co-
lour, design and performance – anestezijos bei kvėpavimo 
įrenginių – švirkštų, kuriuose yra medikamentų – ženklini-
mo spalva, forma ir būdu standartas.

Europos anesteziologų taryba rekomenduoja vadovau-
tis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) patvir-
tintu jau minėtu 2008 metų standartu (angl. Anaesthetic 
and respiratory equipment – User-applied labels for sy-
ringes containing drugs used during anaesthesia – Colour, 
design and performance. 1st ed. Geneva: ISO, 2008. ISO 
26825:2008(E)) (2).

2011 metais siekiant užtikrinti pacientų saugumą ir 
sumažinti darbuotojų įtampą dėl galimo netinkamo vaistų 
panaudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Me-
dicinos akademijos Anesteziologijos klinika pradėjo dieg-
ti naują vaistų ir švirkštų ženklinimo sistemą remdamasi 
Europos Sąjungoje naudojamomis rekomendacijomis. 
Naujosios sistemos dėka, pastebėjus didelę praktinę naudą 
kasdieniame klinikiniame darbe ir ženklų kokybės rodiklių 
pagerėjimą, iki tol naudoti žymekliai pakeisti į skirtingų 
spalvų (priklausomai nuo vaistų grupės) lipdukus. Ši siste-
ma paremta aukščiau išvardintais trimis vienas kitą papil-

Eil. 
Nr.

Parametrai (specifikacija) Parametro 
reikšmė

1. Vaistų žymėjimo lipdukų ilgis ne daugiau 
kaip 6 cm Būtinas

2. Vaistų žymėjimo lipdukų plotis ne 
daugiau kaip 1,5 cm Būtinas

3.

Vaistų žymėjimo lipdukų vidinis 
paviršius turi būti itin lipnus, dengtas 
tinkamais naudoti sveikatai ir aplinkai 
nekenksmingais klijais

Būtinas

4.
Vaistų žymėjimo lipdukų forma ir 
spalvos turi atitikti ISO 26825:2008 metų 
standartą

Būtinas

5. Vaistų žymėjimo lipdukai turi būti 
atspausdinti ritinėliais ir raižyti Būtinas

6. Kiekviena pozicija atskiruose ritinėliuose 
ir supakuota atskirose pakuotėse Būtinas

7. Pateikti vaistų žymėjimo lipdukų 
pavyzdžius kokybės vertinimui Būtinas

1 lentelė. Etiketės švirkštų žymėjimui (vaistų žymėjimo 
lipdukai). Specialieji reikalavimai
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dančiais standartais.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokia nauja žymėjimo sis-

tema yra viena iš šiuo metu Kauno klinikose diegiamo Ko-
kybės vadybos sistemos, siekiančios atitikti LST EN ISO 
9001:2008 standartą, dalių. 

Taip pat derėtų atkreipti dėmesį, kad yra bendrieji reika-
lavimai švirkštų žymėjimui ir atskirai nurodomi specialieji 
reikalavimai žymėjimo lipdukų struktūrai (1,3). Specialieji 
reikalavimai švirkštų žymėjimui pateikiami 1 lentelėje.

Kaip jau minėta, švirkštų ir medikamentų žymėjimo re-
komendacijos turi tam tikrą struktūrą. Rengiantis žymeklių 
gamybai nurodoma, kad žymint švirkštus turėtų būti:

1. Struktūrizuotas turinys – nurodant tarptautinį vaisto 
pavadinimą, vaisto koncentraciją, tūrį. Kai kurie iš kriterijų 
rekomenduojami, tuo tarpu tarptautinio vaisto pavadinimo 
nurodymas – būtinas (3).

2. Tinkamas šriftas ir jo dydis, leidžiantis lengvai įskai-
tyti tekstą (1,3). 

3. Pakankamas fono kontrastingumas, leidžiantis ma-
tyti tekstą ir atskirti spalvas, nesumaišant skirtingų spalvų 
(3). Netinkamai parinkus spalvas skirtingų grupių vaistų 
žymėjimo lipdukus gali būti sunku atskirti. Siekiant mak-
simalaus kontrastingumo, kad pasirinktas fonas leistų len-
gvai matyti užrašytą tekstą, rekomenduojamos tam tikros 
kombinacijos. Jos nurodytos 2 lentelėje.

4. Specifinės, unikalios spalvinės žymėjimo lipdukų 
charakteristikos yra bene pagrindinės (3). Jos bus aprašytos 
kitame skyrelyje.

5. Naudojamos papildomos priemonės (3), retinančios 
medikamentų skyrimo klaidas, kurios yra: a) brūkšninio 
kodo pridėjimas; b) tvirtai prilimpantys, tačiau reikalui 
esant nusilupantys (angl. peel-off labels) lipdukai, atkrei-
piant dėmesį, kad jei jie nulupami nuo vaistų flakono – ant 
flakono vis tiek turėtų išlikti visa informacija apie jame 
buvusį medikamentą; c) žymėjimo lipdukas turėtų būti 
pagamintas iš tokios medžiagos, kad ant jos būtų galima 
užrašyti papildomą informaciją.

Spalvinės charakteristikos. Anestezijos metu vartoja-
mų  medikamentų žymėjimas iki standartizuoto žymėjimo 
praėjo keletą etapų:

1. Švirkštai buvo žymimi rašant tiesiog ant jų arba už-
klijavus pleistrą ant švirkšto juodu ir/ar kitos spalvos raši-
kliu.

2. Įvairių gamintojų pateikti vaistų žymėjimo lipdukai. 

Fono spalva Teksto spalva
Balta Juoda

Geltona Mėlyna
Mėlyna Balta
Balta Mėlyna

Vaistų grupė Spalva
Indukciniai medikamentai Geltona (angl. Process Yellow C (RGB 255.255.0))
Benzodiazepinai ir trankviliantai Oranžinė (angl. Orange 151 (RGB 255.102.0))
Benzodiazepinų antagonistai Oranžinė su baltais įstrižais brūkšneliais (Orange 151 (angl. RGB 

255.102.0)/White diagonal stripes))
Raumenų relaksantai Fluorescentinė raudona (angl. Florescent Red 805 (RGB 

253.121.86))
Raumenų relaksantų antagonistai Fluorescentinė raudona su baltais įstrižais brūkšneliais (angl. 

Florescent Red 805 (RGB 253.121.86)/White diagonal stripes))
Narkotiniai analgetikai Mėlyna (angl. Blue 297 (RGB 133.199.227)
Narkotinių analgetikų antagonistai Mėlyna su baltais įstrižais brūkšneliais (angl. Blue 297 (RGB 

133.199.227)/White diagonal stripes))
Pagrindiniai trankviliantai ir 
antiemetikai

Gelsvai rausva (lašišos spalvos) (angl. Salmon 156 (RGB 
237.194.130))

Narkotikų/trankviliantų kombinacijos Mėlyna/gelsvai rausva (lašišos spalvos) (angl. Blue 297 (RGB 
133.199.227)/ Salmon 156 ( RGB 237.194.130))

Vazopresoriai Violetinė (angl. Violet 256 (RGB 222.191.217))
Hipotenziniai medikamentai Violetinė su baltais įstrižais brūkšneliais (Violet 256 (angl. RGB 

222.191.217)/White diagonal stripes)
Vietiniai anestetikai Pilka (angl. Grey 401 (RGB 194.184.171))
Anticholinerginiai medikamentai Žalia (angl. Green 367 (RGB 163.217.99))
Įvairūs/Kitur neklasifikuojami 
medikamentai

Balta

2 lentelė. Siūlomi švirkštų ir medikamentų žymė-
jimo lipdukų fono ir teksto deriniai

3 lentelė. Spalvinis vaistų žymėjimas pagal ISO 26825:2008 metų standartą
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Tačiau jie nebuvo standartizuoti ir tie patys medikamentai 
buvo žymimi skirtingu spalviniu žymėjimu. Tai, savo ruož-
tu, lemdavo medikamentų skyrimo klaidas.

3. Standartizuotas vaistų žymėjimas pagal ISO 2008 
metų standartą. 

Visgi derėtų atminti, kad nesant galimybės žymėti 
švirkštų standartizuotai, pagal Europos anesteziologijos  
tarybos (angl. European Board of Anaesthesiology (EBA)) 
rekomendacijas, reikalinga švirkštus žymėti užklijavus 
pleistrą ar rašant tiesiai ant švirkšto nuolatiniu rašikliu (2). 

Vaistų žymėjimo spalviniu kodu esmė – atskira medi-
kamentų grupė žymima tik jai skirta spalva. Grupės vaistų 
veikimą neutralizuojantis vaistas (antidotas) žymimas ta 
pačia spalva, tačiau visas laukas pažymimas brūkšniuotu 
fonu. Spalvinio žymėjimo gairės (3) pateikiamos 3 lente-
lėje.

Derėtų atkreipti dėmesį, kad Maisto ir vaistų agentūros 
(FDA) ir Europos Sąjungos institucijų rekomenduojamas 
žymėjimas yra tas pats, todėl žymėjimo neatitikčių tarp 
kontinentų nėra.

Pasaulinėje praktikoje egzistuoja ir automatizuotų me-
dikamentų išdavimo mašinų, kurios ruošia lipdukus „ex-
tempore“, kuriuose nurodytas ne tik spalvinis kodas, vaisto 
pavadinimas, bet ir vaisto kiekis. Lipduko pagaminimui 
tereikia nuskanuoti ant vaisto talpos esantį brūkšninį kodą 
ir nurodyti, į kokio tūrio švirkštą bus sutrauktas medika-
mentas.

Kalbant apie kateterius bei intravenines infuzijas, per 
kurias gali būti skiriami medikamentai, rekomenduojama 
taip pat laikytis spalvinio žymėjimo reikalavimų, kad šios 
medikamentų prieigos būtų aiškiai identifikuojamos (4). 
Spalvinį kateterių ir kitų medikamentų bei audinių prieigų 
žymėjimą žr. 4 lentelėje.

Apibendrinimas
Medikamentų skyrimo klaidos yra žmogiškas, neišven-

giamas dalykas, kuris nutinka net kruopščiausiems gydy-
tojams. Ypač tai aktuali problema anesteziologijoje – me-
dicinos šakoje, kur nuolatinis didelių dozių stiprių medi-
kamentų skyrimas yra neišvengiamas. Nors ir neįmanoma 
išvengti, bet būtina maksimaliai sumažinti tokių klaidų 
dažnį pasitelkiant specialistų siūlomas strategijas. Taip pat 
svarbus vaidmuo turėtų tekti įvykusių incidentų, susiju-
sių su vaistų sumaišymu, fiksavimui ir aptarimui, siekiant 
atkreipti dėmesį, išsiaiškinti padarytas klaidas ir išvengti 
panašių atvejų ateityje. Galiausiai, tobulinant sistemą ir pa-
sirenkant naujas strategijas, svarbu suprasti, jog negali būti 
pamirštas pagrindinis ir visų svarbiausias metodas, siekiant 
išvengti medikamentų sumaišymo anesteziologijoje – tai 
kruopštus, dėmesingas vaistų įpakavimo etiketės skaitymas 
ir jos derinimas su pasižymėtu švirkštu, kiekvieno žingsnio 
atidus apgalvojimas ir nuoseklus planavimas, siekiant iš-
gyvendinti „mechaninį“ darbą iš anesteziologo praktikos.
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Summary
According to research, error rate in anaesthesiology is 

approximately 1 in 1300 drug administrations. Therefore, measures 

were taken in order to reduce this number. Nowadays Food and Drug 
Administration (FDA) and European Union confirmed standards 
of drug labeling are used worldwide; these same standards are 
also used in Lithuanian University of Health Sciences Department 
of Anaesthesiology. Three standards that complement each other 
are: standard specification for labels for small-volume (100 ml 
or less) parenteral drug containers; standard practice to enhance 
identification of drug names on labels; anaesthetic and respiratory 
equipment – user-applied labels for syringes containing drugs used 
during anaesthesia – colour, design and performance standard.

According to these recommendations, previously used labeling 
of ampoules, syringes or medication bags by writing with a black 
marker or using a manufacturer’s offered non-standard label was 
substituted with standardized drug labeling based on the 2008 
International Organization for Standardization (ISO) standard. 
This colour-code labeling is based on practice, that every group 
of medications has a different label background colour. The 
antagonists’ labels are the same colour, but with white diagonal 
stripes.

Because of the new system, there have been noticed great 
practical benefits in daily clinical work and significant improvement 
in quality indicators.
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