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Žarnyno infekcijos Diagnozės kurių pavadinime įrašyta "lėtinė" Piktybiniai navikai (vėžys) taip pat 

kraujo vėžiai

Lytiškai plintančios infekcijos

Pirmuonių sukeltos ligos Grybelinės infekcijos, Pilnas inkstų funkcijos 

nepakankamumas

 ŽIV (apsikrėtimas žmogaus imunodeficito virusu) ir visos su 

tuo susijusios diagnozės 

Meningitai (sukelti įvairių virusų ir bakterijų) Tuberkuliozė; Nudegimai (trečio laipsnio) Paveldimos ir įgimtos ligos

Encefalitai (sukelti įvairių virusų ir bakterijų) Lėtinis hepatitas Išsėtinė sklerozė Psichinės ligos ir būklės bei asmenybės sutrikimai (įskaitant 

depresiją, nerimo sutrikimą ir kt.)

Sepsis Gerybiniai navikai (išskyrus galvos) Širdies infarktas Nėščiųjų ligos ir priežiūra, gimdymas, įskaitant nevaisingumo 

gydymą

Bakterinės kvėpavimo takų ligos Vitaminų ar mikroelementų trūkumas ir apykaitos sutrikimai Smegenų infarktas (insultas) ir 

kraujavimas į smegenis

Priklausomybės

Odos infekcijos (virusinės ir bakterinės) Lėtinės inkstų ligos (nefrozinis sindromas, akmenys šlapimo 

takuose)

Gėrybinis galvos smegenų auglys

Erkių platinamos ligos Imuninės ligos ir autoimuninės ligos Galūnių netekimas

Kvėpavimo takų virusinės infekcijos Skydliaukės ligos Aklumas 

Bėrimais pasireiškiančios virusinės infekcijos Cukrinis diabetas Kurtumas

Ūmiai atsiradę kepenų pažeidimai Hormonų sutrikimai (įskaitant kiaušidžių ir seklidžių hormoninės 

funkcijos sutrikimus)

Kalbos praradimas

Parazitų sukeltos ligos Aminorūgščių, angliavandenių, riebalų apykaitos sutrikimai Alzheimerio liga iki 60m.

Nervų, nervų šaknelių ir rezginių pažeidimai 

(radikulitai, suspaudimai ir kt.); Neuralgijos, 

neuritai

Demencija (sergnat Alzheimerio ar kita liga) Parkinsono liga iki 60m.

Polineuropatija išskyrus alkoholio sukeltą Nervų tonuso pakitimai (padidėjęs, sumažėjęs, drebulys 

(tremoras))

Prie kritinių ligų priskiriamos būklės 

kuomet atliekamos šios operacijos

Voko, akies gleivinės, ragenos, gyslainės 

uždegimai

Epilepsija, migrena Vainikinių širdies kraujagyslių 

šuntavimo operacija

Tinklainės ligos Galvos kraujagyslių sindromai Vidaus organų transplantacija

Įvairios kilmės ausies uždegimai (išorinė ausis, 

vidurinė ausis)

Raumenų uždegimai; paralyžiai (išskyrus atsiradusį dėl insulto) Aortos operacijos

Širdies raumens, šidies plėvės uždegimas Katarakta ir glaukoma Vožtuvų operacijos atstatančios 

vožtuvų funkciją (įskaitan vožtuvų 

keitimo operaciją)

Plaučių embolija Akies atrofinės, senatvinės ligos, žvairumas, trumparegystė 

toliaregystė

Ritmo sutrikimai išskyrus blokadas Hipertenzija (kraujospūdžio padidėjimas) ir su tuo susijusios širdies 

ligos, Hipotenzija (sumažėjęs kraujospūdis)

Galvos kraujagyslių užsikimšimai ar susiaurėjimai, 

kurie nesukelia smegenų infarkto

Vožtuvų patologija (yda, stenozė, nepakankamumas)

Smegenų arterijų ar aortos aneurizmos plyšimas Širdies ritmo sutrikimas dėl impulso blokados, tachikardija (ritmo 

sutankėjimas), bradikardija (širdies ritmo suretėjimas), ūžesiai
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Arterijų embolija ir trombozė Smegenų ir kitų sričių arterijų ar aortos atsisluoksniavimas ir 

aneurizma be plyšimo

Flebitas (venų uždegimas) ir tromboflebitas Venų varikozė, venų mazgai

LOR organų uždegimai (rinitas (įskaitant alerginį), 

sinusitai, tonzilitai, laringitai, trachejitai)

Lėtinis brochitas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir jos paūmėjimai, 

Bronchų astma

Plaučių uždegimai, gangrena, nekrozė  ir 

bronchitai,  pleuros uždegimo sukeltos būklės

Kvėpavimo, širdies  ir kepenų nepakankamumai

Įvairių sričių abscesai, celiulitai, folikulitai,  ūmus 

limfadenitai, atopinis ir kt. dermatitai

Psoriazė, vilkligė, sisteminė sklerozė

Dilgelinė, eritema Plikimas, spuogai, suragėjimas, odos atrofija

Bakterinės ir virusinės kilmės sąnarių uždegimai 

(išskyrus sifilį)

Sąnarių uždegimai sukelti autoimuninių būklių, podagra

Vaskulitai Sąnario kontraktūra, iškrypimas

Raiščių, sąnarių, meniskų ūmus pažeidimai Kaulinės ataugos

Sąnario patinimas, skausmas, sustingimas, kraujas 

sąnario ertmėje

Laikysenos iškrypimai, stuburo slankstelių suaugimas, 

pasislinkimas, osteochondrozė, 

Stuburo slankstelio kaulo uždegimas, disko 

infekcija

Raumens, sausgyslės kontraktūra, ganglijas

Radikuliopatijos, nugaros skausmai, Osteoporozė, kaulų minkštėjimas (osteomaliacija); kaulų tankio 

padidėjimas, kaulų cista, kaulų tuberkuliozė

Raumenų plyšimas, sausgyslių plyšimas, raumenų 

infarktas

Tepalinio maišelio (bursos) abscesas, bursitas

Kaulų lūžiai, sumušimai, sužalojimai, žaizdos, 

išnirimai, nudegimai (pirmo, antro laipsnio), 

nušalimai

Ūminės inkstų ligos (nefritas, hematurija, 

nefropatijos, šlapimo pūslės uždegimas)

Endometriozė

Kraujavimas

Skausmas, išskyrus lėtinį skausmą

Šlapimo susilaikymas (retencija), Šlapimo 

neišskyrimas (anurija) ir mažas šlapimo kiekis 

(oligurija)

Karščiavimas

Traukuliai, šokas

Apsinuodijimas (išskyrus narkotinėmis 

medžiagomis ir alkoholiu)


