Paliatyviosios pagalbos paslaugų
suaugusiesiems ir vaikams teikimo
reikalavimų aprašo
1 priedas
PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO INDIKACIJOS

Eil.
Nr.

TLK-10
kodas

Ligos pavadinimas

1
1

2
B20–24

3
Žmogaus imunodeficito viruso
(ŽIV) liga

2

C00– C97

Piktybiniai navikai

3

Gerybiniai navikai

6

D10–
D36
D37–
D48
D50–
D77
G12

7

G35–37

8

G70

Generalizuota miastenija ir
kitos mioneuralinės jungties
ligos

9

G71
G91.1

Pirminės raumenų ligos
Obstrukcinė hidrocefalija

G91.8

Kitos hidrocefalijos

G93.1

Anoksinis smegenų
pažeidimas
Širdies veiklos (kraujotakos)
nepakankamumas

4
5

10

I 50

P29.0
11

J96.1
J96.9

12

K70.3
K71.7

13

K74
N18–19
P96.0

Nepatikslintos ir nežinomos
eigos navikai
Kraujo ir kraujodaros organų
ligos
Spinalinė (nugaros) raumenų
atrofija ir su ja susiję
sindromai
Demielinizuojančios centrinės
nervų sistemos ligos

Naujagimio širdies
nepakankamumas
Lėtinis kvėpavimo
nepakankamumas
Kepenų alkoholinė cirozė
Kepenų toksinė liga su kepenų
fibroze ir ciroze
Kepenų cirozė ir fibrozė
Lėtinis inkstų
nepakankamumas
Įgimtas inkstų
nepakankamumas

Papildomos sąlygos
(kai yra lentelėje nurodyti progresavimo požymiai
arba nors vienas iš 10 punkte išvardytų požymių)
4
Terminalinė ŽIV ligos stadija su gyvybei pavojingomis
komplikacijomis ir nepasiduodanti optimaliam gydymui,
Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 %
Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas
mažesnis kaip 50%
Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas
mažesnis kaip 50%
Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas
mažesnis kaip 50%
Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas
mažesnis kaip 50%
Progresuojanti raumenų atrofija, recidyvuojanti
pneumonija, pseudobulbarinis ir /ar bulbarinis
paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų
Dvipusė hemiparezė,
smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai,
Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų
Progresuojantis raumenų silpnumas, sąmonės sutrikimai,
pulmokardialinis nepakankamumas, kvėpavimo
sutrikimas, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

Chirurgiškai netaisytina liga, hemiplegija, paraplegija
arba tetraplegija,
smegenų edema ar koma, Bartelio indeksas ne didesnis
kaip 40 balų arba pagal Glasgow komų skalę ne daugiau
kaip 10 balų
Progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui
širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė, kai
Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

Progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui
kvėpavimo nepakankamumas – III laipsnio, kai Bartelio
indeksas ne didesnis kaip 40 balų
Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų
nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei
pavojingos komplikacijos, Bartelio indeksas ne didesnis
kaip 40 balų
Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai
hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar
atsisakius pačiam ligoniui

1
14

2

15

Q44

16

Q85

17

Q89.7

18

Q91

3
Įgimtos širdies ertmių ir
jungčių formavimosi ydos
Įgimtos širdies pertvaros
formavimosi ydos
Kitos įgimtos širdies
formavimosi ydos
Įgimtos didžiųjų arterijų
formavimosi ydos
Įgimtos tulžies pūslės, tulžies
latakų ir kepenų formavimosi
ydos
Fakomatozės,
neklasifikuojamos kitur
Įgimtos dauginės formavimosi
ydos, neklasifikuojamos kitur
Edwards`o ir Patau sindromai

19

Y95

Koma

Q20
Q21
Q24
Q25

4
Chirurgiškai netaisytinos ydos, progresuojantis širdies
nepakankamumas – IV funkcinė klasė

Chirurgiškai netaisytinos ydos, kepenų funkcijos
nepakankamumas

Spazminis paralyžius,
traukuliai, bulbariniai sindromai
Chirurgiškai netaisytinos įgimtos formavimosi
anomalijos, pažeidžiančios daugelį sistemų
Chirurgiškai netaisytinos širdies ir kraujagyslių sistemos
įgimtos anomalijos,
progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui
širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė,
progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui
kvėpavimo nepakankamumas – III laipsnio
Pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų
_______________
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LIGONIŲ, KURIEMS TEIKIAMOS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS, BŪKLĖS
STEBĖJIMO LAPAS

Ligonio vardas, pavardė
Pirmojo apsilankymo data, tikslus laikas
Gimimo metai
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono numeris
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią ligonis pasirinkęs

Šeimos gydytojo vardas, pavardė, telefono numeris
Slaugytojo vardas, pavardė, telefono numeris
Socialinio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris
Kitų specialistų, kurie suteikė paslaugas, vardas, pavardė, telefono numeris

Kita svarbi informacija

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris

Giminystės ryšys (vyras, žmona, vaikai ir kt.)
Gyvenamoji vieta
Ligonio sutikimas gydymo ir slaugymo paslaugos gauti, patvirtinamas parašu
SUTINKU
Ligonio sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims
(nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu
SUTINKU

LIGONIO VARDAS, PAVARDĖ _____________________________________________

Data,
tikslus laikas

Ligonio esamos situacijos
aprašymas, problemos

Atlikti
veiksmai

Būklės vertinimas,
rekomendacijos

Specialisto
vardas, pavardė,
parašas, spaudas

