
Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos 
paslaugų suaugusiesiems ir vaikams 
teikimo ir apmokėjimo Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis reikalavimų aprašo  
priedas 

 
AMBULATORINIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO  

SUAUGUSIESIEMS INDIKACIJOS 
 

Eil. 
Nr. 

Ligos kodas 
(pagal TLK-
10-AM) 

Ligos pavadinimas Papildomos sąlygos 

1 2 3 4 
1. B20–24   Žmogaus imunodeficito viruso 

(toliau – ŽIV) sukelta liga 
Terminalinė ŽIV ligos stadija esant 
gyvybei pavojingoms komplikacijoms, 
Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 
balų. 
 

2. C00–C97 Piktybiniai navikai Gydytojo specialisto išvada, kad 
aktyvus stacionarinis gydymas 
nebetaikytinas. 
 

3. D10–D36 Gerybiniai navikai Gydytojo specialisto išvada, kai 
aktyvus stacionarinis gydymas 
nebetaikytinas.  
 

4. D37–D48 Neaiškios ar nežinomos eigos 
navikai 

Gydytojo specialisto išvada, kai 
aktyvus stacionarinis gydymas 
nebetaikytinas. 

5. D50–D89 Kraujo ir kraujodaros organų ligos 
bei tam tikri sutrikimai, susiję su 
imuniniais mechanizmais 

Kai taikytinas tik simptominis 
gydymas. 

6. G12 
 
G13 
G13.0 
G13.1 
 

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja 
susiję sindromai 
Paraneoplastinė neuromiopatija, 
kitos sisteminės atrofijos, 
pažeidžiančios CNS sergant 
navikine liga. 

Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne 
didesnis kaip 40 balų. 

7. G20 
G35-37   

Parkinsono liga 
Demielinizuojančios centrinės 
nervų sistemos ligos 

Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių 
ir smegenų kamieno pažeidimo 
simptomai, ir (ar) recidyvuojanti 
pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir 
(ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio 
(angl. Barthel) indeksas ne didesnis 
kaip 40 balų. 
 

8. G70 
 
 
G71 

Generalizuota miastenija 
(myasthenia gravis) ir kiti 
mioneuralinių jungčių sutrikimai 
Pirminės raumenų ligos 

Progresuojantis raumenų silpnumas ir 
(ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) 
pulmokardialinis nepakankamumas, ir 
(ar) kvėpavimo sutrikimas, Bartelio 
(angl. Barthel) indeksas ne didesnis 
kaip 40 balų. 
 



9. G91.1 
 
 

G91.8    
 
G93.1    

Obstrukcinė hidrocefalija 
 
 
Kita hidrocefalija 
 
Anoksinis smegenų pažeidimas, 
neklasifikuojamas kitur 

Chirurgiškai negydoma liga, 
hemiplegija, paraplegija arba 
tetraplegija, smegenų edema ar koma, 
Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne 
didesnis kaip 40 balų arba pagal 
Glazgo (angl. Glasgow) komų skalę ne 
daugiau kaip 8 balai. 

10. I 50     
 

 

Širdies nepakankamumas 
 
 

Rezistentiškas gydymui širdies 
nepakankamumas – IV funkcinė klasė, 
kai Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne 
daugiau kaip 40 balų. 
 

11. J96.1    
 
J96.9    

Lėtinis kvėpavimo 
nepakankankamumas 
Kvėpavimo nepakankamumas, 
nepatikslintas 

Progresuojantis, gydymui atsparus 
kvėpavimo nepakankamumas, kai 
Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne 
didesnis kaip 40 balų. 
 

12. K72.1 Lėtinis kepenų nepakankamumas Lėtinio, greitai progresuojančio 
kepenų nepakankamumo terminalinė 
stadija ir gyvybei pavojingos 
komplikacijos, Bartelio (angl. Barthel) 
indeksas ne didesnis kaip 40 balų. 
 

13. N18 
 
N19 
 
 
 
 
 

Lėtinis inkstų nepakankamumas 
 
Nepatikslintas inkstų 
nepakankamumas (inkstų 
nepakankamumas, 
neklasifikuojamas kitaip; uremija, 
neklasifikuojama kitaip) 
 

Lėtinio inkstų nepakankamumo 
terminalinė stadija. 

14. Y95 
R40.2 

Koma Pagal Glazgo (angl. Glasgow) komų 
skalę ne daugiau kaip 8 balai. 
 

15. T91.3 
 
 
S14.0 
 
 
S14.1 
 
 
T09.3 
 
G0.4 
 
 
G95 
 
G99.2 

Nugaros smegenų sužalojimo 
padariniai 
 
Kaklinės dalies nugaros smegenų 
sutrenkimas ir pabrinkimas 
 
Kiti nepatikslinti nugaros smegenų 
kaklinės dalies sužalojimai 
 
Nugaros smegenų sužalojimas, 
lygis nepatikslintas 
Encefalitas, mielitas ir 
encefalomielitas 
 
Kitos nugaros smegenų ligos 
 
Mielopatija sergant ligomis, 
klasifikuojamomis kitur (C41.2; 
C70.1; C72.0, D16.6, D32.1, D33.4; 
M43.1, M48.0 ir kt.) 

Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, 
C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir yra 
tracheostoma ir (ar) pacientui 
reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija. 

16. G96.8 Kitos patikslintos centrinės nervų 
sistemos ligos  

Vegetacinė būklė. 

 


