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Tarptautinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacija, dešimtasis peržiūrėtas ir pataisytas 
leidimas, Australijos modifikacija (TLK-10-AM), Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) ir 
Australijos kodavimo standartai (ACS). 
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Šeštasis leidimas. 

Bibliografija. 

Su rodyklėmis 
ISBN  978 1 74210 016 6 TLK-10-AM Sisteminis ligų sąrašas 

ISBN  978 1 74210 017 3 TLK-10-AM Abėcėlinė ligų rodyklė 

ISBN  978 1 74210 018 0 ACHI Sisteminis intervencijų sąrašas 

ISBN  978 1 74210 019 7 ACHI Abėcėlinė intervencijų rodyklė 

ISBN  978 1 74210 020 3 Australijos kodavimo standartas 

ISBN  978 1 74210 014 2 Visų tomų komplektas 

ISBN  978 1 74210 015 9 TLK-10-AM/ACHI/ACS (elektroninis visų tomų komplektas) 

1. Nozologija   2. Chirurgija – Klasifikacija.  
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TURINYS 

PRATARMĖ 

PADĖKA 

ĮVADAS 

TLK-10 rengimas 

Atnaujinimai 

TLK-10-AM, ACHI ir ACS kūrimas 

Sisteminio ligų sąrašo sudarymo principai 

Kaip naudotis TLK-10-AM  

Tarptautinės konferencijos, skirtos dešimtajam Tarptautinės ligų klasifikacijos 
perţiūrėtam ir pataisytam leidimui, ataskaita 

TRIŢENKLIŲ KODŲ SĄRAŠAS 

SISTEMINIS LIGŲ GRUPIŲ IR POGRUPIŲ SĄRAŠAS 

1 Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos 
2 Navikai 
3 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri imuninę sistemą pažeidžiantys sutrikimai 
4 Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 
5 Psichikos ir elgesio sutrikimai 
6 Nervų sistemos ligos 
7 Akies ir jos priedinių organų ligos 
8 Ausies ir speninės ataugos ligos 
9 Kraujotakos sistemos ligos 
10 Kvėpavimo sistemos ligos 
11 Virškinimo sistemos ligos 
12 Odos ir poodžio ligos 
13 Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos 
14 Lyties ir šlapimo sistemos ligos 
15 Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo 
16 Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės 
17 Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos 
18 Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
19 Traumos, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai 
20 Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys 
21 Sveikatos būklę veikiantys faktoriai ir apsilankymai sveikatos priežiūros įstaigose 
22 Specialiosios paskirties kodai 
 

Priedas A: Navikų morfologija 
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Priedas B: Specialus sisteminis mirštamumo ir sergamumo prieţasčių sąrašas 

 

PRATARMĖ 

 

TLK-10-AM – Tarptautinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacija, dešimtasis peržiūrėtas ir 

pataisytas leidimas, Australijos modifikacija. Klasifikacijos šeštasis leidimas pakeičia penktąjį, išleistą 2006 

metais. TLK-10-AM parengė Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH). Rengiant leidinį, buvo 

konsultuojamasi su NCCH Kodavimo standartų patariamuoju komitetu
1
 ir Klinikinės klasifikacijos ir kodavimo 

grupėmis, kurias sudarė kodavimo ekspertai klinicistai, taip pat nacionalinio Klinikinio „Casemix“ komiteto
2
 

paskirti klinicistai. 

 

Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH) įkurtas 1997 m. sausio 1 d., susijungus tuometiniams 
Nacionaliniam kodavimo centrui

3
 (NCC) ir Nacionaliniam medicininės klasifikacijos standartizavimo centrui

4
 

(NRCCH). NCCH centrai įsikūrę šiose vietose: 
 

 NCCH Sidnėjuje būstinė yra Sidnėjaus universitete; centrą finansuoja „Casemix“ plėtros programa
5
, 

Sandraugos sveikatos ir senėjimo departamentas
6
. 

 

 NCCH Brisbane būstinė yra Kvynslando technologijos universitete; centrą finansuoja „Casemix“ plėtros 
programa (Sandraugos sveikatos ir senėjimo departamentas), Australijos sveikatos ir gerovės institutas

7
, 

Australijos statistikos biuras
8
 ir Kvynslando technologijos universitetas. 

 

Bet kokie TLK-10-AM papildymai, aiškinimai, pakeitimai, priedai ir klaidų atitaisymai, išskyrus patvirtintus 
NCCH, yra neoficialūs ir nenaudotini. TLK-10-AM atspindi naujausias šių dienų viešojo ir privačiojo sektorių 
klinicistų, epidemiologų, ligų klasifikavimo ir statistikos specialistų idėjas bei informaciją, todėl tolesni leidinio 
pakeitimai bus daromi tik po išsamių konsultacijų ir atstovaujant tam tikslui patvirtintiems asmenims. 
 

 

PADĖKA 

TLK-10 

Pradedant šeštuoju peržiūrėtu ir pataisytu leidiniu, išleistu 1948 m., periodines TLK peržiūras koordinavo 
Pasaulio sveikatos organizacija. Kadangi klasifikacijos naudojimo mastas didėja, suprantamas ją naudojančių 
asmenų noras prisidėti ją peržiūrint. Dešimtasis peržiūrėtas ir pataisytas leidimas yra didelio masto 
tarptautinės veiklos, bendradarbiavimo ir sutarimo rezultatas. PSO reiškia padėką daugeliui tarptautinių ir 
atskirų šalių specialistų grupėms bei atskiriems asmenims. 
 

                                                           
1 Angl.– NCCH Coding Standards Advisory Committee. 
2 Angl. – Clinical Casemix Committee. 
3 Angl. – National Coding Centre. 
4 Angl. – National Reference Centre for Classification in Health. 
5 Angl.– Casemix Development Program. 
6 Angl. – Commonwealth Department of Health and Ageing. 
7 Angl. – Australian Institute of Health and Welfare. 
8 Angl.– Australian Bureau of Statistics. 
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Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) reiškia didelę padėką su PSO bendradarbiaujančiam Tarptautinių 
klasifikacijų grupių centrui, esančiam Vokietijos medicinos dokumentacijos ir informacijos institute (Deutsches 
Institut für Medizinische Dokumentation und Information *DIMDI+) Kelne, o ypač šio centro vadovui, med. dr. 
Michaeliui Šopenui (Michael Schopen), už tekstų taisymą ir elektroninių rinkmenų parengimą, kurios 
panaudotos šioje TLK-10 versijoje. 

TLK-10-AM 

NCCH rengiant leidinį Tarptautinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacija, dešimtasis 
peržiūrėtas ir pataisytas leidimas, Australijos modifikacija (TLK-10-AM) pagalbą ir paramą suteikė Sandraugos 
sveikatos ir senėjimo departamentas, Australijos sveikatos ir gerovės institutas, Australijos statistikos biuras ir 
Australijos klinikinis „Casemix“ komitetas. 
 
Klinikinius ir techninius sprendimus Sisteminiam sąrašui ir Abėcėliniam sąrašui pateikė NCCH Kodavimo 
standartų patariamojo komiteto (CSAC) bei Klinikinės klasifikacijos ir kodavimo grupių (CCCGs) nariai.  

NCCH PERSONALAS 

Rengiant šeštąjį TLK-10-AM, ACHI ir ACS leidimą ypač daug prisidėjo šie NCCH darbuotojai ir padėjėjai:  

 

Turinys: 

Karyn Chen 
Projekto darbuotoja 

Margaret Cook 
Projekto darbuotoja 

Megan Cumerlato 
Mokymo koordinatorė 

Vera Dimitropoulos 
Klasifikacijos paramos ir plėtros darbuotoja 

Anne Elsworthy 
Projekto darbuotoja 

Bronwyn Graham 
Projekto darbuotojas 

Yan Guo 
Projekto darbuotojas 

Kerry Innes 
Direktoriaus pavaduotoja (Sidnėjus)  

Julie Rust 
Projekto darbuotoja 

Belinda Saad 
Projekto darbuotoja 

Patricia Saad 
Projekto darbuotoja 

Lwin Marla Tun 
Projekto darbuotoja 

 

Leidyba: 

Rodney Bernard 
Leidybos vadovas 

Vaughan Jackson 
IT tarnybos darbuotojas 

Imelda Noti 
Administratorė  

Catherine Stanhope 
Pardavimo ir platinimo koordinatorė 

Tina Stanhope 
Biuro vadybininkė 

Young Tjoa 
Sistemų vadybininkas 

Papildomą pagalbą suteikė: 

Grafinis dizainas: 

Peter Long  

 

Papildomas teksto rinkimas: 
Karina Cumerlato 
 
Korektoriai: 
Donna Armstrong 
Lindy Best 
Judith Hooper 
Landa Infanti  
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ĮVADAS 

TLK-10 KŪRIMAS 

Ligų klasifikaciją galima būtų apibūdinti kategorijų sistema, kurioje ligos yra suskirstytos pagal nustatytus 
kriterijus. Yra įvairių principų, kuriais remiantis sudaromos klasifikacijos, bet pasirinktasis principas priklausys 
nuo taikomo sukauptų duomenų statistinio apdorojimo metodo. Statistinė ligų klasifikacija privalo apimti visas 
sveikatos sutrikimo būkles ir sugrupuoti jas panaudojant nesudėtingai tvarkomą kategorijų kiekį. 
 

Dešimtasis peržiūrėtas ir pataisytas Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacijos 
leidimas yra paskutinė 1893 m. įteisintos Bertiljono (Bertillon) klasifikacijos ar Tarptautinio mirties priežasčių 
sąrašo versija. Išsami klasifikacijos istorinio pagrindimo apžvalga pateikiama ISD-10 II-ajame tome. Nors, 
siekiant aiškiau apibrėžti turinį ir tikslą bei atsižvelgiant į pažangų klasifikacijos apimamos srities, aprėpiančios 
ne tik ligas ir sužalojimus, išplėtimą, pavadinimas buvo papildytas, ir įprasta santrumpa „TLK“ buvo išsaugota. 
Atnaujintoje klasifikacijoje būklės buvo sugrupuotos taip, kaip atrodė tinkamiausia bendriems 
epidemiologiniams tikslams ir sveikatos priežiūrai įvertinti. 
 

Dešimtoji TLK peržiūra pradėta1983 m. rugsėjį, kai Ženevoje buvo sukviestas susitikimas dėl TLK-10 rengimo. 
Programos veiklai buvo vadovaujama per su PSO bendradarbiaujančių Ligų klasifikavimo centrų vadovų 
susitikimus. Politikos gairės buvo nustatytos per kelis specialius susitikimus, įskaitant 1984 ir 1987 m. įvykusius 
Tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtosios peržiūros ekspertų komiteto susitikimus. 
 

Kartu su daugelio specialistų grupių ir atskirų ekspertų techniniu įnašu daug pastabų ir pasiūlymų pateikė PSO 
narės ir regioniniai biurai, nes dokumento projektai svarstyti 1984 ir 1986 m. buvo išsiuntinėti į visas pasaulio 
šalis. Gavus atsiliepimus paaiškėjo, kad daugelis naudotojų pageidavo, jog TLK apimtų kitų tipų, ne tik 
„diagnostinės informacijos“ (plačiąja prasme), kurie visada buvo kaupiami, duomenis. Siekiant patenkinti 
nustatytus naudotojų poreikius, susiformavo klasifikacijų „grupės“ samprata, kurios pagrindas buvo tradicinė, 
įprastos formos ir struktūros TLK. Taigi, pati TLK turėtų patenkinti bendriesiems tikslams skirtos diagnostinės 
informacijos poreikį, o įvairios kitos klasifikacijos, grindžiamos skirtingu tos pačios informacijos vertinimo 
pobūdžiu arba skirtinga informacija (ypač medicininėmis ir chirurginėmis procedūromis bei negalia), turėtų 
būti naudojamos kartu su ja. 
 

Remiantis per klasifikacijos devintosios peržiūros procesą gautais pasiūlymais, kad įvairios pagrindinės 
struktūros galėtų geriau patenkinti daugelio įvairių vartotojų poreikius, buvo įvertinti keli alternatyvūs 
modeliai. Tačiau paaiškėjo, kad tradicinė klasifikacijos vienos ašies kintamųjų struktūra ir kiti tokios struktūros 
aspektai, akcentuojantys dažnai sutinkamas, su didelėmis išlaidomis susijusias ar kitais požiūriais visuomenės 
sveikatai svarbias būkles, išlaikė laiko išbandymą, ir daugelis vartotojų būtų buvę nepatenkinti kokiu nors kitu 
pasiūlytu alternatyviu modeliu. Todėl, kaip bus atskleista per dešimtosios peržiūros tyrimą, buvo išsaugota 
tradicinė TLK struktūra, bet ankstesniąją skaitmenimis žymimą schemą pakeitė raidinio ir skaitmeninio 
kodavimo schema. Tai suteikia platesnes kodavimo galimybes ir palieka erdvės tolesniems keitimams, 
nesuardant numeravimo sistemos, kaip atsitikdavo per ankstesnes peržiūras. 
 

Siekiant, kad turima erdvė būtų išnaudota tinkamiausiai, tam tikri imuninės sistemos sutrikimai buvo priskirti 
kraujo ir kraujodaros organų ligoms (3 skyrius). Buvo sudaryti nauji akies ir jos priedinių organų bei ausų ir 
speninės ataugos ligų skyriai. Prieš tai buvusios papildomos išorinių priežasčių bei sveikatos būklę ir kreipimąsi į 
sveikatos priežiūros įstaigas lemiančių veiksnių klasifikacijos dabar yra pagrindinės klasifikacijos dalys. 
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Išliko ir buvo išplėsta devintajame peržiūrėtame ir papildytame leidime įvesta „kryželio ir žvaigždutės“ sistema 
tam tikras diagnozes klasifikuojant dvejopai, o žvaigždute žymima ašis nurodo vienarūšes trimis ženklais 
žymimas kategorijas. 
 

Trijų TLK-10 tomų turinys 

Pastaba: toliau aprašomų tomų kiekis yra susijęs tik su PSO TLK-10.  

 

Klasifikacijos pateikimo forma buvo pakeista, dabar ją sudaro trys tomai: 

 

1 tomas. Sisteminis sąrašas. Šiame tome pateikiama Tarptautinės konferencijos dėl dešimtosios peržiūros 
ataskaita, klasifikacija pagal triženklius ir keturženklius kodus, navikų morfologijos klasifikacija, specialus 
sisteminis mirštamumo ir sergamumo priežasčių sąrašas, apibrėžimai ir nomenklatūros taisyklės. 
 

2 tomas. Naudojimo vadovas. Jame kartu pateikiamos pastabos dėl sertifikavimo ir klasifikavimo, kurios 
ankstesnėje versijoje buvo pateikiamos I-ajame tome bei nemažai naujos bazinės medžiagos ir nurodymų apie 
naudojimąsi I-uoju tomu, lentelėmis bei planavimu naudojant TLK, kurių trūko ankstesnėse versijose. Jame taip 
pat pateikiama istorinė medžiaga, kuri ankstesniuose leidimuose buvo išdėstyta I-ojo tomo Įvade. 
 

3 tomas. Abėcėlinė rodyklė. Jame pateikiama rodyklė su įvadu bei išsamios naudojimosi ja taisyklės. 

 

•      •      • 

 

Klasifikacija buvo patvirtinta 1989 m. Tarptautinėje konferencijoje dėl Tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtojo 
peržiūrėto ir papildymo leidimo, jai pritarė 1989 m. įvykusi keturiasdešimt trečioji Pasaulio sveikatos 
asamblėja, per kurią buvo priimta tokia rezoliucija: 
 

Keturiasdešimt trečioji Pasaulio sveikatos asamblėja, 

 

apsvarsčiusi Tarptautinės konferencijos dėl Tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtojo peržiūrėto ir papildymo 
leidimo ataskaitą, 

 

1.  PRITARIA šioms konferencijos rekomendacijoms: 

 

 (1) išsamiam triženklių ir neprivalomų keturženklių kategorijų sąrašui su trumpais sisteminiais 
mirštamumo ir sergamumo priežasčių sąrašais, sudarantiems Tarptautinės statistinės ligų ir 
susijusių sveikatos problemų klasifikacijos dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, kurios 
nuostatos įsigalioja nuo 1993 m. sausio 1 d.; 

 (2) apibrėžimams, standartams ir pranešimo reikalavimams, susijusiems su motinos, vaisiaus, 
perinataliniu, neonataliniu ir kūdikių mirštamumu; 

 (3) taisyklėms ir nurodymams dėl pagrindinių mirties priežasčių kodavimo ir pagrindinio sergamumo 
priežasčių kodavimo. 
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2. PRAŠO generalinio direktoriaus išleisti Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų 
klasifikacijos naudojimo vadovą. 

 

3. PRITARIA konferencijos rekomendacijoms: 

 

     (1) ligų ir sveikatos būklių klasifikacijų grupės sampratai bei įgyvendinimui ir pagrindinei Tarptautinei 
statistinei ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacijai, papildomoms klasifikacijoms ir 
Tarptautinei ligų nomenklatūrai; 

 

(2) nustatytam peržiūrėjimo ir atnaujinimo kas dešimt metų ciklui. 

 

ATNAUJINIMAI 

Oficialūs paskelbtų TLK-10 tomų atnaujinimai – pakeitimų sąrašas – kiekvienais metais skelbiami PSO tinklapio 

klasifikacijų skiltyje: 

www.who.int/classifications. 

Šiems atnaujinimams kiekvienais metais pritariama per su PSO bendradarbiaujančių Tarptautinių klasifikacijų 

grupių centrų vadovų susitikimą. Sąrašuose nurodomi rekomendacijų šaltiniai ir įgyvendinimo datos. Pritarimo 

data yra nurodoma visiems pakeitimams, išskyrus korektūros klaidų atitaisymą. 

 

TLK-10-AM, ACHI IR ACS KŪRIMAS 

Sandraugos sveikatos ministro patariamoji taryba (angl. – Australian Health Ministers’Advisory Council, 
AHMAC) bendrai pritarė, kad nuo 1998 m. liepos 1 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO ) Tarptautinės 
statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų dešimtojo peržiūrėto ir papildyto leidimo (TLK-10) Australijos 
modifikacija ir jai priklausanti Australijos procedūrų klasifikacija būtų pradėta taikyti kaip Sandraugos 
standartas sergamumo priežastims koduoti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 
 

Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH) buvo įpareigotas parengti, įdiegti ir užtikrinti 
Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų dešimtojo peržiūrėto ir papildyto leidimo (TLK-10) 
Australijos modifikacija, Australijos sveikatos intervencijų klasifikacijos (ACHI) ir Australijos kodavimo standartų 
(ACS) naudojimą. 
 

TLK-10-AM remiasi PSO ligų klasifikacija TLK-10, tačiau Australijoje ją modifikavo NCCH, padedant gydytojams 
ir klinikos statistikams, siekiant užtikrinti, kad klasifikacija būtų patogi ir tinkama naudoti Australijos klinikinėje 
praktikoje. Siekiant užtikrinti, kad klasifikacija būtų suderinama tarptautiniu lygmeniu, palaikomi glaudūs ryšiai 
su PSO. 
 

ACHI yra Australijos intervencijų klasifikacija, kurią parengė NCCH. Tai yra kelių ašių klasifikacija, grindžiama 
Kompensuojamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu (MBS), ji yra vadinama Australijos sveikatos intervencijų 
klasifikacija arba ACHI. 
 

Kitas esminis klasifikacijų komponentas yra Australijos kodavimo standartai. Tai yra nacionaliniai standartai, 
kuriuos parengė NCCH klinikiniams duomenims koduoti.  
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Turinio santrauka 

TLK-10-AM sisteminis ligų sąrašas. Sisteminį ligų sąrašą sudaro ligų klasifikacija triženklių, keturženklių ar 
penkiaženklių kodų lygmenyse. Dviejuose prieduose pateikiamas triženkliu kodu žymimų kategorijų sąrašas: 
 

 A priedas Navikų morfologija 
 B priedas Specialus sisteminis mirštamumo ir sergamumo priežasčių sąrašas 
 

TLK-10-AM abėcėlinė ligų rodyklė. Į ligų rodyklę įtraukta daug diagnostinių terminų, kurių nėra sisteminiame 
sąraše, nes rodyklėje yra dauguma šiuo metu naudojamų diagnostinių terminų. 
 

ACHI sisteminis intervencijų sąrašas. Sisteminis intervencijų sąrašas apima pačią klasifikavimo procedūrą. Jis 
papildytas dviem priedais: 
 

 A priedas Grupavimo lentelė 
 B priedai Pagal skaičius išdėstyti ACHI kodai 
 

ACHI abėcėlinė intervencijų rodyklė. Į intervencijų rodyklę įtraukta daug procedūrų terminų, kurių nėra 
sisteminiame sąraše, nes į rodyklę įtraukta dauguma šiuo metu naudojamų procedūrų terminų. 
 

Australijos kodavimo standartai. Australijos kodavimo standartai yra NCCH parengti nacionaliniai standartai, 
kuriuose pateikiamos rekomendacijos dėl TLK-10-AM ir ACHI kodų taikymo.  
 

TLK-10-AM ligų klasifikacija 

Kuriant TLK-10-AM buvo laikomasi tokių klasifikacijos principų: 

 

• PSO TLK-10 struktūra nebuvo keičiama; 
•   triženklių ir keturženklių kodų reikšmės nebuvo keičiamos, tačiau kai kuriais atvejais jos buvo apibrėžtos 

aiškiau; 
• pakeitimai atitiko esančius PSO TLK-10 kodus ir principus; 
• nebuvo panaikinta galimybė palyginti duomenis per tam tikrus laikotarpius. 
 

Todėl TLK-10-AM yra visiškai suderinama su jos pirmine sistema – PSO TLK-10 – ir patenkina poreikį palyginti 
sergamumo bei mirštamumo statistinius duomenis tarptautiniu lygmeniu. 
 

Pirmojoje PSO TLK-10 Australijos modifikacija, siekiant didesnio specifiškumo, įvesti penkiaženkliai kodai. 
Nedidelių pakeitimų taip pat buvo atlikta triženkliais ir keturženkliais kodais pažymėtose kategorijose. 
 

TLK-10-AM formatas yra beveik toks pat, kaip PSO TLK-10, išskyrus rašybos principus. TLK-10-AM taikyti 
rašybos principai atitinka „Macquarie žodyną“ (Macquarie Dictionary), kurį rekomenduoja Sandraugos 
Vyriausybės stilistikos vadovas (angl. – Style Manual).  
 

TLK-10-AM buvo atlikta reikšmingų pakeitimų koduojant ligas, palyginti su PSO TLK-10. Apibendrinant, jie buvo 
tokie: 



10 

 

 

•pavadinimo pakeitimas • pasekmė, o ne vėlyvas poveikis 
•raidinė ir skaitinė kodavimo sistema • pakeista ašis eismo įvykių grupėje 
•keturi nauji skyriai • pakeistos ašys sužalojimų grupėje 
•ligų ir būklių vietos pakeitimai • struktūriniai išorinių priežasčių kodų pakeitimai 
•„kryželio ir žvaigždutės“ principas • akušerinių būklių kodams netaikomas penkiaženklis žymėjimas 
•diabetas • papildyta TLK-O-3 morfologijos kodais 
•pakeitimai 16 ir 17 skyriuose, pagrįsti Karališkosios pediatrijos ir vaiko sveikatos kolegijos klasifikacija. 
 
TLK-10-AM Abėcėlinė ligų rodyklė atitinka Australijos rašybos principus. NCCH patobulino PSO TLK-10 ligų 
rodyklę, sudarydama galimybę įterpti naujus ligų kodus. Tačiau klinikos statistikai, norėdami priskirti teisingą 
kodą, vis tiek privalo naudotis sisteminiu sąrašu ir peržiūrėti pastabas dėl įtraukimo ar neįtraukimo. Geriausias 
būdas susipažinti su klasifikacijos struktūra yra peržiūrėti sisteminį sąrašą.  
 

SISTEMINIO LIGŲ SĄRAŠO SUDARYMO PRINCIPAI 

Sisteminiame TLK-10-AM sąraše taikomi specialūs principai, kuriuos turi suprasti statistikai ir asmenys, 
interpretuojantys statistinius duomenis, gautus remiantis TLK-10-AM kodais. 
 

Įtraukimo sąlygos 

Po triženkliu ar keturženkliu kodu pažymėtomis paantraštėmis dažniausiai yra išvardyta keletas kitų 
diagnostinių terminų. Jie yra vadinami „įtraukimo sąlygomis“ ir pateikiami papildomai prie pavadinimo, kaip 
diagnozių, kurios turi būti klasifikuojamos pagal šią paantraštę, pavyzdžiai. Jie gali nurodyti skirtingas būkles 
arba yra būklę apibūdinančio termino sinonimai. Pateikti terminai nėra pagal paantraštę klasifikuojamos 
grupės pogrupiai.  
 

Įtraukimo sąlygos yra išvardytos pirmiausia kaip paantraštės turinį nurodančios gairės. Daugelis išvardytų 
terminų nurodo būkles, kurios yra svarbios arba įprastai susijusios su nurodytąja paantraštėje. Kitos diagnozės 
nurodo tarpines būsenas arba sritis ir yra pateikiamos, kad būtų galima nustatyti ribą tarp dviejų subkategorijų. 
Įtraukimo sąlygų sąrašai nėra išsamūs, todėl alternatyvūs diagnozių pavadinimai yra pateikiami Abėcėlinėje 
rodyklėje. Suteikiant kodą konkrečiai diagnozei, ja reikia remtis pirmiausia. 
 

Neįtraukimo sąlygos 

Po tam tikromis paantraštėmis pateikiamas būklių sąrašas, pažymėtas žodžiu Išskyrus. Tai yra būklių 
pavadinimai, kurie yra klasifikuojami kitur, nors, remiantis paantraštės pavadinimu, galima būtų manyti, kad jie 
yra priskirtini šiai kategorijai. Toks pavyzdys galėtų būti kategorija A46 Rožė, kuriai pogimdyminė rožė yra 
nepriskiriama. Po kiekvienos neįtraukimo sąlygos skliausteliuose nurodomas kitas klasifikacijos kategorijos ar 
subkategorijos kodas, kuriam turėtų būti priskiriama neįtraukta diagnozė. 
 

Pastabos dėl neįtraukimo pateikiamos iš karto po skyriaus, poskyrio, kategorijos ar kodo pavadinimo. Išsamesni 
paaiškinimai apie neįtraukimo sąlygas pateikiami ACS 0033 Sisteminio ligų sąrašo sudarymo principai. Pastabos 
dėl neįtraukimo. 
 

Terminų apibūdinimas 

5 skyriuje Psichikos ir elgesio sutrikimai paantraštės turiniui apibūdinti pateikiami terminų apibūdinimai. Tokia 
priemonė naudojama, nes psichikos sutrikimų terminologija yra labai įvairi, ypač skiriasi įvairiose šalyse, o tas 
pats pavadinimas gali būti vartojamas labai skirtingoms būklėms apibūdinti. Terminų apibūdinimas nėra 
skirtas naudoti klinikos statistikams. 
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Skliausteliai (   ) 

Skliausteliai yra naudojami keturiais atvejais: 

 

1.  Skliausteliai yra naudojami atskirti papildomus žodžius, kurie gali būti vartojami kartu su diagnostiniu 
terminu, tačiau neturinčiu įtakos kodo numeriui, kuris turėtų būti priskiriamas ne skliausteliuose nurodytai 
diagnozei. Tai vadinama neesminiu modifikuojančiu veiksniu. 

 

1 PAVYZDYS:  

Įtraukimo pastaboje kategorijai I12 Hipertenzinė inkstų liga eilutė „angiosklerotinis nefritas (lėtinis) 

(intersticinis) reiškia, kad I12 kodo numeris yra priskiriamas diagnozei „angiosklerotinis nefritas“, kai yra 

nurodoma tik ši diagnozė, arba kartu su bet kuriuo vienu (ar abiem) žodžiais „lėtinis“ ar „intersticinis“. 

2.  Skliausteliai taip pat naudojami atskirti kodą, nurodantį neįtraukimo sąlygą. 
 

2 PAVYZDYS:  

I88 Nespecifinis limfadenitas, neįtraukiant „padidėję limfmazgiai NOS“ (R59.- Padidėję limfmazgiai) 

 

3. Skliausteliai naudojami sisteminio sąrašo poskyrių pavadinimuose atskiriant triženklius kodus, įtrauktus į šį 
poskyrį. 

 

4.  Skliausteliai yra naudojami atskirti kryželiu pažymėtą kodą žvaigždute žymimų kodų kategorijoje ir 
žvaigždute pažymėtą kodą, esantį po kryželiu pažymėtos diagnozės. 

 

3 PAVYZDYS:  

A32.1† Listerijų sukeltas meningitas ir meningoencefalitas 

 Listerijų sukeltas: 

 • meningitas (G01*) 

 • meningoencefalitas (G05.0*) 

 

G01* Meningitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 Meningitas (sergant): 

 • juodlige (A22.8†) 

 • gonokokų sukelta infekcija (A54.8†) 

 • leptospiroze (A27.-†) 

 • listerijų sukelta infekcija (A32.1†) 

 

 

Lauţtiniai skliaustai [   ] 

Laužtiniai skliaustai naudojami atskirti sinonimus, alternatyvius terminus, paaiškinimus ar tinkamus naudoti 
simbolius. 
 
1.  Atskirti sinonimus. 
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4 PAVYZDYS:  

A30  Raupsai [Hanseno (Hansen) liga] 

2. Paaiškinimams. 
 

5 PAVYZDYS:  

S06.02 Trumpalaikis sąmonės praradimas *trunkantis mažiau nei 30 minučių+ 

 
3.  Tinkamiems naudoti simboliams. 
 

6 PAVYZDYS:  

M19.0  Pirminė kitų sąnarių artrozė 
[1–4, 7–9] 

 

Dvitaškis   : 

Dvitaškis naudojamas išvardijant įtraukimo ir neįtraukimo sąlygas, kai prieš dvitaškį esantys žodžiai apima ne 
visas šiai paantraštei priskiriamas būkles. Kad būklė būtų priskirta šiai paantraštei, ją reikia papildomai 
apibūdinti vienu ar keliais žodžiais, pateikiamais toliau. 
 

7 PAVYZDYS:  

Kategorijai K36 Kiti apendicitai diagnozė „apendicitas“ priskiriama tik tais atvejais, kai būklė apibūdinama 

žodžiais „lėtinis“ arba „recidyvuojantis“. 

 K36 Kiti apendicitai 

  Apendicitas: 

  • lėtinis 

  • recidyvuojantis 

 

Riestiniai skliaustai } 

Riestiniai skliaustai yra naudojami išvardijant įtraukimo ir neįtraukimo sąlygas, nurodant, kad prieš juos ir po jų 
esantys terminai apima ne visas šiai paantraštei priskiriamas būkles. Bet kokia diagnozė, nurodyta prieš 
riestinius skliaustus, turi būti apibūdinama vienu ar keliais terminais, pateiktais po jų. 
 

8 PAVYZDYS:  

 O71.6 Akušerinis dubens sąnarių ir raiščių  pažeidimas 

  Vidinės gaktinės sąvaržos kremzlės išsiskyrimas } 

  Uodegikaulio pažeidimas  

 } akušerinis 

  Trauminis sąvaržos (gaktinės) plyšimas   

 } 

 

Neklasifikuojama kitaip 

Žodžiai „neklasifikuojama kitaip“ reiškia „nenurodyta“ ar „nepatikslinta“. 
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Nepaisant to, kartais tokia nenurodyta būklė yra klasifikuojama pagal paantraštę, apimančią tiksliau 
apibūdinamą būklių tipą. Taip atsitinka, nes medicinos terminologijoje dažniausia būklės forma yra vadinama 
tos būklės pavadinimu, o išsamiau apibūdinamos tik rečiau sutinkamos būklės formos. 
 

9 PAVYZDYS:  

Terminas „dviburio vožtuvo stenozė“ dažnai naudojamas nurodyti reumato sukeltą dviburio vožtuvo stenozę. 

 

Siekiant išvengti neteisingo klasifikavimo, į šias neatsiejamas aplinkybes buvo atsižvelgta. Kruopščiai peržiūrint 
įtraukimo sąlygas paaiškės, kur buvo atsižvelgta į šias aplinkybes. Klinikos statistikai turi būti kruopštūs ir 
diagnozei nepriskirti kodo, nurodančio nepatikslintą būklę, išskyrus atvejus, kai yra tikrai akivaizdu, kad nėra 
informacijos, leidžiančios būklę priskirti tiksliau apibūdinamai kategorijai.  
 

Duomenis analizuojantys specialistai taip pat turi žinoti, kad kai kurios būklės, priskirtos aiškiai apibūdintai 
kategorijai, medicininiuose dokumentuose, pagal kuriuos buvo suteiktas kodas, ne visada buvo nurodytos 
tiksliai. Ilgainiui lyginant tendencijas ir interpretuojant statistinius duomenis svarbu žinoti, kad skirtinguose TLK 
peržiūrėtuose ir pataisytuose leidimuose aplinkybės, į kurias atsižvelgiama, gali keistis. Pavyzdžiui, iki aštuntojo 
peržiūrėto ir pataisyto leidimo buvo laikoma, kad nepatikslinta aortos aneurizma buvo laikoma sifilio sukelta 
aneurizma. 
 

Neklasifikuojama kitur 

Žodžiai „neklasifikuojama kitur“ vartojami triženkliu kodu pažymėtos kategorijos pavadinime, yra perspėjimas, 
kad tam tikros specifinės išvardytų būklių formos gali būti minimos kituose klasifikacijos skyriuose. 
 

10 PAVYZDYS:  

J16  Kitų infekcinių veiksnių sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

 

Šiai kategorijai priskiriama J16.0 Chlamidijų sukelta pneumonija ir J16.8 Kitų patikslintų infekcijos sukėlėjų 

sukelta pneumonija. Daug kitų kategorijų pateikiama 10 skyriuje Kvėpavimo sistemos ligos ir kituose skyriuose, 

į kuriuos yra įtrauktos nustatytų infekcinių veiksnių sukeltos pneumonijos (t. y. J09–J15 ir P23.-). J18 

Pneumonija, sukėlėjas nenustatytas, apima pneumonijas, kurias sukėlęs infekcinis veiksnys yra nenustatytas. 

 

 „IR“ naudojimas pavadinimuose 

Jungtukas „ir“ reiškia „ir (arba)“. Pavyzdžiui, pagal paantraštę A18.0† Kaulų ir sąnarių tuberkuliozė turi būti 
klasifikuojami kaulų tuberkuliozės, sąnarių tuberkuliozės bei kaulų ir sąnarių tuberkuliozės atvejai. 
 

Pastabos 

† Kryželio simbolis nurodo kodą, apibūdinantį ligos etiologiją arba ją sukėlusią priežastį. Jis visada turi būti 
suteikiamas kartu su atitinkamu ligos pasireiškimo formą nurodančiu kodu. Kodai turi būti išdėstomi tokia 
seka, kokia jie yra pateikti Abėcėlinėje rodyklėje (t. y. po etiologiją nurodančio kodo yra ligos pasireiškimo 
formą nurodantis kodas). 

 

* Žvaigždutės simbolis nurodo kodą, apibūdinantį ligos pasireiškimo formą. Jis visada turi būti suteikiamas 
kartu su atitinkamu etiologiją nurodančiu kodu. Kodai turi būti išdėstomi tokia seka, kokia jie yra pateikti 
Abėcėlinėje rodyklėje (t. y. po etiologiją nurodančio kodo yra ligos pasireiškimo formą nurodantis kodas). 
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 Šis simbolis nurodo, kad šiam kodui ar kodų grupei (kategorijai ar poskyriui) yra taikytinas Australijos 
kodavimo standartas, todėl, prieš priskiriant kodą (kodus), būtina peržiūrėti standarto reikalavimus. 
Susijusio standarto numeris (-iai) yra nurodomi po simboliu arba šalia jo. 

 

 Šis simbolis nurodo Australijos kodą. 

 

Tekstas apibrėţtuose laukeliuose 

Laukelyje juodame fone nurodyti triženkliai kodai, kurie yra NETAIKYTINI, jų NEGALIMA naudoti klasifikuojant, 
nes kodui trūksta papildomo simbolio (-ių) (žr. kodą I12 toliau pateiktame pavyzdyje). 

 

I12 Hipertenzinė inkstų liga 

Apima: visas būkles, nurodytas N00–N07, N18.-, N19.- arba N26.- kartu su visomis būklėmis, 

nurodytomis I10 

 inkstų arteriosklerozę 

 arteriosklerozinį nefritą (lėtinį) (intersticinį) 

 hipertenzinę nefropatiją 

 nefrosklerozę 

Išskyrus:  antrinę hipertenziją (I15.-)  

Laukelyje pilkame fone nurodomi keturženkliai kodai, kurie yra NETAIKYTINI, jų NEGALIMA naudoti 
klasifikuojant, nes kodui trūksta papildomo simbolio (žr. kodą C95.0 toliau pateiktame pavyzdyje). 

C95.0 Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija 

Blastinių ląstelių leukemija 

Kamieninių ląstelių leukemija 

Išskyrus:  lėtinės nepatikslinto l tipo leukemijos (C95.1) paūmėjimą  

Linija apibrėžtame laukelyje nurodomi triženkliai TAIKYTINI kodai (žr. kodą I10 toliau pateiktame pavyzdyje). 

 

I10I Pirminė (esencinė) hipertenzija 

Aukštas kraujo spaudimas 

Hipertenzija (arterinė) (gerybinės eigos) (esencinė) (piktybinės eigos) (pirminė) (sisteminė) 

Išskyrus: hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui:   

• smegenų (I60–I69) 

• akių (H35.0) 

 Šrifto tipas 

Paryškintas Paryškintu šriftu rašomi visi sisteminio ligų sąrašo poskyrių pavadinimai. 

 

Paryškintas, pasvirasis    Paryškintas ir pasvirasis šriftas naudojamas visiems nurodymams, išskyrus „Taip pat 
suteikite kodą…“ ir „Suteikite papildomą kodą...“. 
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Pasvirasis Pasvirasis šriftas yra naudojamas nurodymams „Taip pat suteikite kodą…“ ir „Suteikite 
papildomą kodą...“. 

Formatas 

Siekiant palengvinti naudojimąsi, visoje TLK-10-AM naudojamas poskyrių formatas, kuris taikomas visiems 
daugiau kaip vieną teksto eilutę užimantiems paaiškinimams dėl įtraukimo ir nurodymams. 

TLK-10-AM NAUDOJIMO GAIRĖS 

Ligos, sužalojimo, būklės ir procedūros aprašymų pakeitimas kodu yra sudėtingas darbas. Norint, kad 
kodavimas būtų tikslus, būtina turėti praktinių medicininės terminologijos žinių ir suprasti TLK-10-AM 
naudojamus apibūdinimus, terminologiją bei sudarymo principus. 
 

Nors pagrindinė medicininių kodų suteikimo paskirtis yra suteikti galimybę pasinaudoti medicininiuose 
dokumentuose sukaupta informacija mokslo tiriamajai veiklai, mokymui ir valdymo tikslais, medicininiai kodai 
dabar yra taip pat naudojami palengvinti apmokėjimo už sveikatos paslaugas skaičiavimus, nustatyti išteklių 
sunaudojimo modelius bei įvertinti sveikatos priežiūros išlaidų tinkamumą. Kodavimas taip pat suteikia 
pagrindą epidemiologiniams tyrimams ir sveikatos priežiūros kokybės tyrimams. 
 

Kadangi kodavimas yra naudojamas daugelyje sričių, būtina, kad jis būtų atliekamas tiksliai ir metodiškai, 
suteikiant prasmingų statistinių duomenų, kurie padeda planuoti sveikatos priežiūros poreikius šalyje. 
 

Ligų ir procedūrų kodavimą sudaro keli etapai. Toliau pateikiamos nesudėtingos gairės, kurios padės 
atsitiktiniam TLK-10-AM naudotojui.  
 

 1.Nustatykite ketinamo koduoti teiginio tipą ir susiraskite jį atitinkamame Abėcėlinės rodyklės 
skyriuje. 

 2.Nustatykite pagrindinį terminą. Ligoms ir sužalojimams jis dažniausiai yra patologinę būklę 
įvardijantis daiktavardis. Procedūroms tai dažniausiai bus daiktavardis, įvardijantis atliktos 
procedūros tipą. Tačiau kai kuriais atvejais rodyklėje pagrindinis kai kurias būkles įvardijantis 
terminas gali būti būdvardis ar eponimas. 

 

 3.Skaitykite ir vadovaukitės visomis pastabomis, pateiktomis po pagrindiniu terminu. 

 4.Perskaitykite visas sąlygas, pateiktas skliausteliuose po pagrindinio termino (tai yra neesminiai 
modifikuojantys veiksniai, neturintys įtakos kodo numeriui) ir visas kitas sąlygas, nurodytas po 
pagrindiniu terminu (jie yra esminiai ir gali turėti įtakos priskiriant kodą), kol bus atsižvelgta į visus 
klinikinę diagnozę apibūdinančius žodžius. 

 

 5.Atidžiai laikykitės visų kryžminių nuorodų (žr. ir taip pat žr.), kurias rasite rodyklėje. 

 6.Peržiūrėkite sisteminį sąrašą ir patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kodo numerį. Klasifikuodami 
ligą nepamirškite, kad triženklis kodas rodyklėje su laužte ketvirtoje ir penktoje pozicijose reiškia, 
kad sisteminiame sąraše reikia surasti ketvirtąjį ir penktąjį simbolį. Tolesniam klasifikavimui taikytini 
papildomi simboliai rodyklėje nenurodyti, juos reikia pasirinkti iš Sisteminio sąrašo. 

 

 7.Vadovaukitės nurodymu ar pastabomis dėl neįtraukimo, pateiktais po pasirinktu kodu, skyriaus, 
poskyrio ar kategorijos pavadinimu. 

 

 8.Priskirkite kodą. 
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Klausimus apie Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų dešimtojo peržiūrėto ir papildyto 
leidimo (TLK-10)  Australijos modifikacija  (TLK-10-AM) naudojimą ir interpretavimą galite pateikti adresu: 
 

National Centre for Classification in Health (Sydney) 
Faculty of Health Sciences 
The University of Sydney 
PO Box 170 
Lidcombe NSW 1825 
Australia 

Tarptautinės konferencijos, skirtos dešimtajam Tarptautinės ligų klasifikacijos 

peržiūrėtam ir pataisytam leidimui, ataskaita 

Tarptautinę konferenciją, skirtą dešimtajam Tarptautinės ligų klasifikacijos peržiūrėtam ir pataisytam leidimui, 
kuri įvyko 1989 m. rugsėjo 26–spalio 2 d., sukvietė Pasaulio sveikatos organizacija, PSO būstinėje Ženevoje. 
Konferencijoje dalyvavo delegatai iš 43 šalių organizacijos narių: 

 

Angolos Liuksemburgo 
Australijos Madagaskaro 
Bahamų Malio 
Belgijos Maltos 
Brazilijos Mozambiko 
Bulgarijos Nyderlandų 
Burundžio Nigerijos 
Kanados Portugalijos 
Kinijos Korėjos Respublikos 
Kubos Senegalo 
Kipro Singapūro 
Danijos Ispanijos 
Suomijos Švedijos 
Prancūzijos Šveicarijos 
Vokietijos Demokratinės Respublikos Tailando 
Vokietijos Federacinės Respublikos Ugandos 
Vengrijos Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
Indijos Jungtinių Arabų Emyratų 
Indonezijos Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės 
Izraelio Jungtinių Amerikos Valstijų 
Japonijos Venesuelos 
Kuveito  
 

Savo atstovus dalyvauti konferencijoje atsiuntė Jungtinės Tautos, Tarptautinė darbo organizacija ir PSO 
Regioniniai biurai bei Tarptautinių medicinos mokslų organizacijų taryba ir dvylika nevyriausybinių organizacijų, 
besirūpinančių vėžio registracija, kurtumu, epidemiologija, šeimos medicina, ginekologija ir akušerija, 
hipertenzija, sveikatos dokumentacija, prevencine ir socialine medicina, neurologija, psichiatrija, reabilitacija 
bei lytiniu keliu plintančiomis ligomis. 
 

Generalinio direktoriaus vardu konferenciją pradėjo dr. J. P. Jardel. Jis kalbėjo apie plataus masto konsultacijas 
ir paruošiamąjį darbą, atliktą peržiūrint pasiūlymus ir pareikalavo ilgesnio nei įprasta laikotarpio parengti 
peržiūrėtus bei pataisytus leidimus. Jis atkreipė dėmesį į naują dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo 
pavadinimą – Tarptautinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos problemų klasifikacija – pabrėžiantį šios 
klasifikacijos panaudojimą statistikos tikslams ir atspindinį platesnę apimamą sritį. Tačiau įprasta santrumpa 
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TLK liko nepakeista. Jis taip pat paminėjo naują raidinę ir skaitinę kodavimo schemą, kuri leidžia užtikrinti 
geresnę pusiausvyrą tarp skyrių turinio ir suteikia galimybę ateityje klasifikaciją papildyti ar pakeisti, bei 
ketinimą parengti TLK triženklių kategorijų ir Abėcėlinės rodyklės naudojimo vadovą, nes sudėtingesnė 
keturženklių kodų naudojimą apimanti versija būtų netikslinga. 
 

Konferencijai vadovauti buvo išrinkti šie asmenys: 

 

Dr. R. H. C. Wells, Australija (pirmininkas) 
Dr. H. Bay-Nielsen, Danija (vicepirmininkas) 
Dr. R. Braun, Vokietijos Demokratinė Respublika (vicepirmininkas) 
P. R. A. Israel, Jungtinės Amerikos Valstijos (vicepirmininkas) 
Dr. R. Laurenti, Brazilija (vicepirmininkas) 
Dr. P. Maguin, Prancūzija (pranešėjas) 
Ponia E. Taylor, Kanada (pranešėja) 
 

Į konferencijos sekretoriatą buvo išrinki: 

Dr. J. P. Jardel, PSO generalinio direktoriaus asistentas, Ženeva, Šveicarija 
Dr. H. R. Hapsara, PSO Epidemiologinės priežiūros ir sveikatos situacijos bei tendencijų vertinimo skyriaus 

vadovas, Ženeva, Šveicarija 
Dr. J. C. Alary, PSO Epidemiologijos ir sveikatos statistikos kūrimo tarnybos vyriausiasis medicinos specialistas, 

Ženeva, Šveicarija 
Dr. G. R. Brämer, PSO Epidemiologijos ir sveikatos statistikos kūrimo tarnybos medicinos specialistas, Ženeva, 

Šveicarija (sekretorius) 
P. A. L’Hours, PSO Epidemiologijos ir sveikatos statistikos kūrimo tarnybos techninis specialistas, Ženeva, 

Šveicarija 
Prof. W. Jänisch, Vokietijos Demokratinė Respublika (laikinasis patarėjas) 
P. T. Kruse, Danija (laikinasis patarėjas) 
Dr. K. Kupka, Prancūzija (laikinasis patarėjas) 
Dr. J. Leowski, Lenkija (laikinasis patarėjas) 
Ponia R. M. Loy, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė (laikinoji patarėja) 
P. R. H. Seeman, Jungtinės Amerikos Valstijos (laikinasis patarėjas) 
 

Konferencijos sekretoriatui padėjo kiti atitinkami PSO būstinės techninių padalinių atstovai. 

Per konferenciją buvo patvirtinta darbotvarkė, kurioje numatyta aptarti pasiūlytą dešimtojo peržiūrėto ir 
pataisyto leidimo skyrių turinį ir medžiagą, kuri bus įtraukta į skelbiamą naudojimo vadovą, klasifikacijos 
įdiegimo procesą, klasifikacijų grupę ir susijusius klausimus. 
 
1. TARPTAUTINĖS LIGŲ KLASIFIKACIJOS (TLK) ISTORIJA IR NAUDOJIMO PLĖTRA 

Konferencijos dalyviams buvo priminta įspūdinga statistinės klasifikacijos istorija, siekianti XVIII amžių. 
Ankstesni klasifikacijos leidimai apėmė tik mirčių priežastis, o pradedant šeštuoju peržiūrėtu ir pataisytu 
leidimu, nuo 1948 m. jos sritis išsiplėtė, – į klasifikaciją įtrauktos ir mirties nesukėlusios ligos. Klasifikacijos sritis 
buvo plečiama iki devintojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo, taip pat įtraukiant tam tikrų naujovių, 
patenkinančių labai įvairių organizacijų poreikius statistikos srityje. Be to, Tarptautinėje konferencijoje, skirtoje 
devintajam peržiūrėtam ir pataisytam leidimui (Ženeva, 1975 m.) (1), buvo parengtos ir patvirtintos 
rekomendacijos dėl papildomų medicininių procedūrų, funkcinių sutrikimų, defektų ir negalios klasifikacijų 
paskelbimo bandomaisiais tikslais. 
 

2. VEIKLOS RENGIANT TLK DEŠIMTĄJĮ PERŢIŪRĖTĄ IR PATAISYTĄ LEIDIMĄ APŢVALGA 
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Iki konferencijos pateikti pasiūlymai buvo plataus masto veiklos, atliktos PSO būstinėje ir visame pasaulyje, 
rezultatas. Veiklos programai vadovavo reguliariai vykstantys su PSO bendradarbiaujančių Ligų klasifikacijų 
centrų vadovų susitikimai. Politikos gairės buvo pateiktos per kelis specialius susitikimus. Jas rengiant dalyvavo 
Tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo ekspertų komitetas, kuris per 1984 m. 
(2) ir 1987 m. (3) įvykusius susitikimus nusprendė, kuria kryptimi turi būti nukreipta veikla ir kokia forma turi 
būti pateikti galutiniai pasiūlymai. 
 

Buvo atlikti plataus masto paruošiamieji darbai iš esmės peržiūrint TLK struktūros tinkamumą, kuri yra būtina, 
kad ligų ir kitų sveikatos problemų klasifikacija patenkintų labai įvairius mirštamumo ir sveikatos priežiūros 
duomenų poreikius. Buvo tiriami būdai, užtikrinantys stabilią kodavimą sistemą ir kiek įmanoma sumažinantys 
jos suardymą per tolesnes peržiūras bei taisymus. Tai suteikė galimybę užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp 
įvairių TLK skyrių turinio. 
 

Buvo akivaizdu, kad net ir naujos struktūros klasifikacija negali atitikti ypatingų reikalavimų. Todėl buvo sukurta 
klasifikacijų „grupės“ samprata, kurios pagrindas būtų TLK, patenkinanti pagrindinius tradicinės mirštamumo ir 
sergamumo statistikos poreikius, o smulkesnės, stambesnės ar skirtingos klasifikacijos ir su jomis susijusius 
poreikius tenkintų kiti klasifikacijų grupės elementai. 
 

Bendradarbiaujančiuose centruose buvo nagrinėjami keli TLK struktūros modeliai, bet buvo nustatyta, kad visi 
jie turi tam tikrų trūkumų ir nė vienas iš jų nėra akivaizdžiai pranašesnis už dabar naudojamą struktūrą, kad ją 
būtų galima pakeisti. Per surengtus kelis specialius susitikimus, skirtus įvertinti devintąjį peržiūrėtą ir pataisytą 
leidimą, buvo patvirtinta, kad, nepaisant kai kurių potencialių vartotojų neigiamos nuomonės apie tuometinės 
TLK struktūros tinkamumą, didelė dalis vartotojų tokia struktūra buvo patenkinti. Jų nuomone, nepaisant tam 
tikro akivaizdaus nesuderinamumo, klasifikacija turėjo daug privalumų, todėl jos formą reikėtų išsaugoti ir 
ateityje. 
 

Buvo tiriamos įvairios schemos, panaudojant raidinę ir skaitmeninę ženklų sistemą, siekiant sukurti kodavimo 
sistemą, užtikrinančią geresnę pusiausvyrą tarp skyrių bei suteikiančią pakankamai galimybių nesuardyti 
klasifikacijos, ją papildant bei taisant ateityje. 
 

Šiais klausimais priimti sprendimai sukūrė pagrindą parengti pasiūlymus dėl dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto 
leidimo skyrių projekto. Projektas du kartus buvo pateiktas svarstyti šalims narėms, jį taip pat peržiūrėjo kitos 
suinteresuotos institucijos, jis buvo aptartas per centrų vadovų susitikimus ir ekspertų komitete. Už TLK 
rengimą atsakingam PSO skyriui ir bendradarbiaujantiems centrams patarimų bei rekomendacijų dėl pasiūlymų 
rengimo ir susijusių klausimų pateikė daug tarptautinių specialistų asociacijų, atskirų specialistų bei ekspertų, 
kiti PSO būstinės padaliniai bei regioniniai biurai. PSO yra labai dėkinga už šią pagalbą. 
 

3. BENDRAS DEŠIMTOJO PERŢIŪRĖTO IR PATAISYTO TLK LEIDIMO APIBŪDINIMAS IR 

TURINYS 

Pagrindinė pasiūlymų dešimtajam peržiūrėtam ir pataisytam leidimui naujovė buvo keturženklio raidinio ir 
skaitmeninio kodavimo schema, kurią sudarė viena raidė ir po jos esantys trys skaitmenys. Palyginti su 
devintuoju peržiūrėtu ir pataisytu leidimu, ši schema leido daugiau nei du kartus padidinti koduojamų 
elementų kiekį ir daugumai skyrių priskirti atskirą raidę ar raidžių derinį, o viename skyriuje sudaryti 100 
triženkliu simboliu žymimų kategorijų. Iš 26 turimų raidžių klasifikacijai buvo panaudotos 25, o raidė „U“ 
nepanaudota ir palikta tolesniems papildymams bei pakeitimams ar galimoms tarpinėms klasifikacijoms, 
įvedamoms sprendžiant tarp klasifikacijos peržiūrų nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu kylančias problemas. 
 

Sutarta tam tikrą, skirtinguose skyriuose nevienodą triženkliais simboliais žymimų kategorijų skaičių palikti 
nepanaudotą tolesniems papildymams ir pataisymams: skyriuose, kuriuose klasifikacija iš esmės remiasi 
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anatominiu principu, nepanaudotų kategorijų buvo palikta mažiau, remiantis nuomone, kad tolesnio šių skyrių 
turinio keitimo mastą labiau riboja pats klasifikavimo pobūdis. 
 

Devintąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą sudarė 17 skyrių ir dvi papildomos klasifikacijos: Papildoma sužalojimų 
išorinių priežasčių ir apsinuodijimų klasifikacija (E kodas) ir Papildoma sveikatos būklę ir kreipimąsi į sveikatos 
priežiūros įstaigas lemiančių veiksnių klasifikacija (V kodas). Remiantis Susitikimo dėl dešimtojo peržiūrėto ir 
pataisyto leidimo rengimo (Ženeva, 1983 m.) (4) rekomendacijomis, kurioms buvo pritarta per kitus 
susitikimus, šie du skyriai buvo pripažinti kaip ne pagalbiniai ir įtraukti į pagrindinę klasifikaciją. 
 

Dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo projekte skyrių eiliškumas buvo toks pat, kaip devintajame 
peržiūrėtame ir pataisytame leidime, tačiau siekiant veiksmingiau panaudoti turimas galimybes, imuninės 
sistemos sutrikimai vėliau buvo perkelti prie kraujo ir kraujodaros organų ligų, nors devintajame peržiūrėtame 
ir pataisytame leidime jie buvo priskirti endokrininėms, mitybos ir medžiagų apykaitos ligoms. Po skyriaus 
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri  imuninę sistemą pažeidžiantys sutrikimai buvo skyrius Navikai, 
abu žymimi raide „D“. 
 

Rengiant ankstesnius skyriaus Nervų sistemos ir jutimo organų ligos projektus greitai paaiškėjo, kad 
panaudojant 100 triženkliu deriniu ir viena raide žymimų kategorijų nepavyks suklasifikuoti visų reikiamų 
būklių. Todėl buvo nuspręsta sudaryti tris atskirus skyrius – Nervų sistemos ligos, žymimą raide „G“ ir du naujus 
skyrius – Akies ir jos priedinių organų ligos bei Ausies ir speninės ataugos ligos, abu žymimus raide „H“. 
 

Taip pat skyriai Lytinės ir šlapimo sistemos ligos, Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis, Tam tikros 
per perinatalinį laikotarpį išsivystančios būklės ir Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų 
anomalijos buvo sujungti į gretutinius skyrius nuo 14 iki 17. 
 

Į pagrindinę klasifikaciją įtraukus dvi anksčiau buvusias papildomas klasifikacijas, dešimtojo peržiūrėto ir 
pataisyto leidimo pasiūlymą iš viso sudarė 21 skyrius. Siekiant, kad skyriaus pavadinimas tiksliau nurodytų jo 
turinį, buvo pataisyti kai kurių skyrių pavadinimai. 
 

Kadangi buvo pasiūlyta tam tikrų esminių TLK pakeitimų, klasifikaciją reikėjo išbandyti praktiškai. Tai buvo 
taikytina šiems skyriams: 
 

5      Psichikos ir elgesio sutrikimai 
19 Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai 
20 Sergamumo ir mirtingumo išorinės priežastys 
 

2 skyrius Navikai taip pat buvo išbandytas praktiškai, nors jo turinio pakeitimai iš esmės buvo nedideli. 

 

Dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo pasiūlyme buvo tam tikrų naujovių: 

• Buvo išplėstos kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiamos pastabos dėl neįtraukimo, išdėstant kiekvieno 
skyriaus hierarchinę struktūrą bei paaiškinant, kad „specialiai grupei“ skirti skyriai nustatant kodą yra 
viršesni už skyrius, grindžiamus organo ar sistemos principu, ir tai, kad tarp „specialių grupių“ skyrių viršesni 
yra skyriai Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis bei Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės. 

 

• Taip pat kiekvieno skyriaus pradžioje buvo pateikta triženklių kategorijų poskyrių o, kai taikytina, ir 
žvaigždute žymimų kategorijų apžvalga. Taip buvo padaryta siekiant paaiškinti skyrių struktūrą ir palengvinti 
žvaigždute žymimų kategorijų naudojimą. 
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• Sisteminiame sąraše pateiktos pastabos pradėtos taikyti visai klasifikacijai; jeigu pastaba buvo taikytina vien 
tik sergamumo ar tik mirštamumo elementams, ji buvo įtraukiama į specialias pastabas, nurodančias tik 
sergamumo priežasčių kodavimo ar mirštamumo priežasčių kodavimo taisykles. 

 

• Devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime buvo įvardytas tam tikras vaistų sukeltų būklių skaičius; 
šio principo buvo laikomasi rengiant pasiūlymus dešimtajam peržiūrėtam ir pataisytam leidimui. Daugelis 
šių būklių jame buvo įvardytos atskirai. 

 

Svarbi naujovė buvo tam tikrų skyrių pabaigoje nurodytos kategorijos klasifikuoti po procedūrų išsivysčiusius 
sutrikimus. Šios kategorijos nurodo svarbias būkles, keliančias sveikatos priežiūros problemų, įskaitant, 
pavyzdžiui, endokrininius ir medžiagų apykaitos sutrikimus, pašalinus organą, ir kitas specialias būkles, 
pavyzdžiui, rezekuoto skrandžio liga (dempingo sindromas). Konkrečiai organizmo sistemai nepriskiriamos po 
procedūrų išsivysčiusios būklės, įskaitant tiesiogines komplikacijas, pavyzdžiui, oro emboliją ir pooperacinį 
šoką, ir toliau klasifikuojamos skyriuje Traumos, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių veiksnių padariniai. 
 
Kitas pakeitimas buvo susijęs su devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime naudojamais keturženkliais 
kodais žymimais pavadinimas, kuriuos, norint visiškai suprasti pavadinimą ir subkategorijos paskirtį, dažnai 
reikėjo skaityti su triženkliu kodu žymimu pavadinimu. Konferencijai pateiktame projekte beveik visi 
pavadinimai buvo išsamūs ir galėjo būti naudojami atskirai. 
 

Devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidinyje įvesta dvejopos klasifikacijos schema, remiantis ligos 
etiologija ir pasireiškimo forma, vadinamoji kryželio ir žvaigždutės sistema, sulaukė tam tikros kritikos. Ji buvo 
susijusi su faktu, kad klasifikacijoje naudojant triženklį ar keturženklį kodą tą pačią diagnozę klasifikuojant 
abiem požiūriais dažnai būdavo apimamas ligos išraiškos ir kitos informacijos derinys. Taip pat, daugelio 
manymu, sistema buvo nepakankamai išsami. Siekiant išspręsti šias problemas, dešimtojo peržiūrėto ir 
pataisyto leidimo projekte patogesniam naudojimui žvaigždute pažymėta informacija buvo sudėta į 82 
vienarūšes triženkliais kodais žymimas kategorijas. Pritaikytas principas leido diagnozėms, kuriose pateikiama 
informacija apie pagrindinę ligos priežastį ir jos pasireiškimo formą arba konkretaus organo ar sistemos 
komplikaciją, priskirti du kodus ir surasti ar susisteminti pagal atitinkamą ašį. 
 

Konferencija pritarė šiems dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo ypatumams. 

 

Konferencijai buvo pristatytas kiekvienas skyrius, pateikiant pakeitimus, padarytus devintajame peržiūrėtame 
ir pataisytame leidime, ir tam tikras naujoves pagrindžiančios informacijos. Konferencijoje buvo aptarti kai 
kurie su skyrių struktūros ir turinio pakeitimais susiję klausimai ir susitarta dėl tolesnių sekretoriato atliekamų 
patvarkymų ir modifikacijų. 
 

4. SU MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA SUSIJĘ STANDARTAI IR APIBRĖŢIMAI 

Konferencija susidomėjusi apsvarstė rekomenduojamus apibrėžimus, standartus ir ataskaitų teikimo 
reikalavimus, pateiktus dešimtajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime, susijusius su gimdyvių mirštamumu 
bei vaisiaus, perinatalinius, naujagimių ir kūdikių sergamumu. Šios rekomendacijos buvo specialių susitikimų ir 
konsultacijų rezultatas. Jomis buvo siekiama pagerinti duomenų palyginamumą. 
 

Konferencija sutiko, kad pageidautina palikti nepakeistus devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime 
naudotų gyvagimio ir vaisiaus mirties apibrėžimų formuluotes. 
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Po tam tikrų diskusijų Konferencijoje buvo sudaryta darbo grupė gimdyvių mirštamumo klausimams, ir, 
remiantis jos pateiktomis rekomendacijomis, taip pat buvo susitarta nekeisti devintajame peržiūrėtame ir 
pataisytame leidime naudoto gimdyvės mirties apibrėžimo. 
 

Siekiant pagerinti duomenų apie gimdyvių mirštamumą kokybę ir pateikti alternatyvių metodų surinkti 
duomenis apie mirtis nėštumo laikotarpiu arba susijusias su nėštumu bei paskatinti registruoti akušerinių 
priežasčių sukeltas mirtis, įvykusias vėliau kaip po 42 dienų nuo nėštumo pabaigos, darbo grupė pasiūlė du 
papildomus apibrėžimus – „su nėštumu susijusi mirtis“ ir „atokioji gimdyvės mirtis“. 
 

Konferencija 

  REKOMENDAVO šalims narėms apsvarstyti galimybę mirties liudijime nurodyti informaciją apie esantį 
nėštumą ir nėštumą, buvusį per vienų metų laikotarpį iki mirties. 

 

Atsižvelgdama į tai, kad gyvagimių skaičius yra visuotinai labiau prieinamas, palyginti su bendru gimusiųjų 
skaičiumi (gyvagimiai plius vaisiaus mirtys), konferencija pritarė, kad šis rodiklis turi būti naudojamas kaip 
vardiklis, skaičiuojant su gimdyvių mirštamumu susijusius santykinius rodiklius *kaip nurodyta TLK-10 II-ajame 
tome]. 
 

Kalbant apie perinatalinį, naujagimių ir kūdikių mirštamumą, buvo primygtinai patariama, kad, skelbiant 
santykinius rodiklius, grindžiamus gimimų kohortomis, jie taip pat būtų nurodomi ir diferencijuojami. 
 

Konferencija pritarė praktikai amžių nurodyti panaudojant visus laiko vienetus ir nustatė, kad gimimo diena yra 
nulinė gyvenimo diena. 
 

Konferencija 

  REKOMENDAVO į TLK dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo vadovą įtraukti su gimdyvių mirštamumu 
bei vaisiaus, perinataliniu, naujagimių ir kūdikių sergamumu susijusius apibrėžimus, standartus ir 
reikalavimus teikiamoms ataskaitoms. 

 

5. KODAVIMO IR ATRINKIMO TAISYKLĖS BEI SISTEMINIAI SĄRAŠAI 

5.1        Mirštamumo prieţasčių kodavimo ir atrinkimo taisyklės 

Konferencijai buvo pateikta informacija apie pagrindinių mirties priežasčių atrinkimo ir modifikavimo taisyklių 
bei susijusių pastabų, išdėstytų devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime, peržiūros procesą, kuris 
nulėmė keletą rekomenduojamų taisyklių pakeitimų ir esminių pastabų pakeitimų. 
 

Konferencija 
 
 REKOMENDAVO, kad devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime išdėstytos mirties priežasties 

atrinkimo iš pagrindinio mirštamumo priežasčių lentelės taisyklės dešimtajame peržiūrėtame ir 
atnaujintame leidinyje būtų pakeistos *taisyklėmis, išdėstytomis TLK-10 II-ajame tome]. 

 

Konferencijai taip pat buvo pateikta informacijos, kad buvo parengtas ir peržiūrimas papildomų pastabų dėl 
pagrindinės mirties priežasties kodavimo ir mirties priežasties formuluočių interpretavimo projektas. Kadangi 
šiomis pastabomis buvo siekiama pagerinti kodavimo nuoseklumą, konferencija sutiko, kad jos taip pat būtų 
įtrauktos į dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. 
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Konferencija pastebėjo, kad koduojant ir analizuojant mirties priežastis ir toliau yra taikoma daugybinių 
priežasčių sistema. Ji paskatino šią veiklą, tačiau rekomendavo į dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą 
neįtraukti jokių konkrečių šiam tikslui taikytinų taisyklių ar metodų. 
 

Atsižvelgdamas į tarptautinę mirties priežasties pažymėjimo formą, ekspertų komitetas pripažino, kad dėl 
situacijos, susidariusios senėjant populiacijai, kai vis didesnę mirčių dalį sukelia kelias ligas apimantys procesai, 
ir dėl su gydymo intervencijomis susijusių poveikių, stebima tendencija, kai pagrindinė mirties priežastis ir 
tiesioginė mirties priežastis vis dažniau gali būti apibūdinama keliomis galimomis būklėmis. Tai reiškia, kad 
daugelyje šalių mirties liudijimuose yra nurodoma vis daugiau būklių. Taigi, Komitetas pateikė rekomendaciją 
liudijimo I-ąją dalį papildyti dar viena eilute (d). 
 

Todėl konferencija 
 
 REKOMENDAVO, kad, nustačiusios tokį poreikį, šalys apsvarstytų galimybę medicininio mirties priežasties 

liudijimo I-ąją dalį papildyti dar viena eilute (d). 
 

5.2 Sergamumo kodavimo ir atrinkimo taisyklės 

Devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime pirmą kartą buvo pateiktos rekomendacijos dėl sergamumo 
registravimo ir kodavimo, ypač vienos būklės, naudojamos sergamumo statistikai, atrinkimo. Patirtis, sukaupta 
taikant devintajame peržiūrėtame ir pataisytame leidime išdėstytus apibrėžimus ir taisykles, įrodė jų 
naudingumą bei poreikį jas aiškiau suformuluoti ir dar labiau išplėsti, apimant sveikatos priežiūros specialistų 
registruojamą diagnostinę informaciją bei pateikiant daugiau rekomendacijų apie specialių probleminių 
situacijų sprendimą. 
 

Konferencija pritarė rekomendacijoms, pateiktoms per 1975 m. įvykusią peržiūros konferenciją apie būklės 
parinkimą sveikatos priežiūros epizodų analizei remiantis viena būkle ir joje išsakytam požiūriui, kad, esant 
galimybei, kartu su įprastais statistiniais duomenimis turėtų būti taikomas daugybinėmis priežastimis 
grindžiamas kodavimas bei analizė. Konferencija pabrėžė, kad dešimtajame peržiūrėtame ir papildytame 
leidinyje turi būti aiškiai išdėstyta, jog dauguma rekomendacijų yra taikytinos tik tuo atveju, kai yra tinkamai 
nurodyta epizodo „pagrindinė būklė“ ir kai pati „epizodo“ sąvoka atitinka taikytą duomenų rinkimo būdą. 
 

Todėl konferencija 
 
 REKOMENDAVO į dešimtąjį peržiūrėtą ir papildomą leidimą įtraukti papildomų rekomendacijų dėl 

sergamumo duomenų registravimo ir kodavimo bei „pagrindinės būklės“ ir „kitų būklių“ 
apibrėžimus, o taisykles koreguoti nurodant, kaip turi būti elgiamasi, kai yra akivaizdu, kad 
„pagrindinė priežastis“ yra nurodyta neteisingai. *Šie aspektai yra aprašyti TLK-10 II-ajame tome.] 

 

Konferencija taip pat 
 
 REKOMENDAVO registruoti abu – kryželiu ir žvaigždute – pažymėtus kodus tais atvejais, kai TLK pateikiama 

dvejopa „pagrindinės priežasties“ klasifikacija, kad duomenis būtų galima apdoroti remiantis abiem 
kriterijais. 

 

Konferencija sutiko, kad, siekiant suteikti didesnę pagalbą, papildomai būtų pateikta išsamių pastabų ir 
pavyzdžių. 

 

5.3 Mirštamumo ir sergamumo prieţasčių sąrašai 
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Konferencijai buvo pateikta informacijos apie sunkumus, su kuriais susiduriama naudojant pagal devintą 
peržiūrėtą ir pataisytą leidimą sudarytą pagrindinį mirties priežasčių sąrašą ir apie veiksmus, kurių buvo imtasi, 
ypač PSO, rengiant naujus mirštamumo priežasčių sąrašus duomenims apdoroti ir paskelbti. Per šį procesą 
tapo akivaizdu, kad daugelyje šalių mirštamumo rodiklis iki penkerių metų amžiaus grupėje buvo sunkiau 
nustatomas rodiklis, palyginti su kūdikių mirštamumu, todėl būtų priimtinesnis sąrašas, į kurį būtų įtrauktos 
kūdikių mirtys ir vaikų iki penkerių metų amžiaus mirtys, o ne vien tik kūdikiams skirtas sąrašas. 
 
Konferencijai svarstyti buvo pateikti du bendrų mirštamumo priežasčių ir kūdikių bei vaikų mirštamumo 
priežasčių sąrašų variantai. Antrajame variante pagal poreikį kiekviename skyriuje buvo įtraukti skyrių 
pavadinimai ir atvejai, kai mirties priežastis yra nenustatyta. 
 

Kadangi dėl pateiktų mirties priežasčių sąrašų buvo pareikšta tam tikrų abejonių, buvo sušaukta nedidelė 
darbo grupė apsvarstyti galimybę įtraukti kai kuriuos papildomus elementus. Konferencija priėmė darbo 
grupės ataskaitą, į šią nuomonę atsižvelgta sudarant mirštamumo priežasčių sąrašus. Aptardama sergamumo 
priežasčių sąrašus, konferencija peržiūrėjo pasiūlytą priežasčių sąrašą ir publikavimo sąrašo modelį, pagrįstą 
skyrių pavadinimais su įtrauktais atrinktų diagnozių pavyzdžiais, pateikiamais po kiekvienu pavadinimu. Buvo 
pareikšta didelių abejonių dėl šių sąrašų pritaikomumo visam sergamumui platesne prasme. Buvo pasiektas 
bendras sutarimas, kad pateikti sąrašai yra tinkamesni ligoninėse besigydančių ligonių sergamumui. Pritarta, 
kad būtų dirbama toliau parengiant sąrašus, kurie tiktų naudoti kitiems sergamumo aspektams ir nutarta 
mirštamumo bei sergamumo priežasčių sąrašus įtraukti į dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, pateikiant 
atitinkamus paaiškinimus bei nurodymus, kaip jais naudotis. 
 

Atsižvelgdama į konferencijoje išreikštą susirūpinimą bei darbo grupės išvadas, konferencija sutiko, kad 
priežasčių ir publikavimo sąrašai būtų įtraukti į dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, tačiau turi būti 
dirbama toliau parengiant aiškesnius, išsamiau apibūdinančius šių sąrašų pavadinimus. Taip pat buvo sutarta, 
kad, siekiant sukurti alternatyvų žvaigždute žymimų kategorijų skirstymą, turi būti parengtas antrasis 
sergamumo priežasčių sąrašas, į kurį turi būti įtrauktos šios kategorijos. 
 

6. KLASIFIKACIJŲ GRUPĖ 

6.1 Klasifikacijų grupės samprata 

Rengiant devintąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą jau buvo aišku, kad viena TLK negali apimti visos reikalingos 
informacijos ir kad skirtingus duomenų apie visuomenės sveikatą reikalavimus gali patenkinti tik ligų ir su 
sveikata susijusių klasifikacijų grupė. Todėl nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigos buvo ieškoma įvairių 
galimų sprendimų, o viename jų buvo siūlomas modelis, kuriame pagrindinę klasifikaciją (TLK) papildo keli 
hierarchiniu požiūriu susiję ir keli pagalbiniai moduliai. 
 

Po tyrimų ir diskusijų su įvairiais bendradarbiaujančiais centrais buvo sukurta klasifikacijų grupės samprata, 
kurią 1987 m. peržiūrėjo ekspertų komitetas. Jis rekomendavo toliau pateikiamą klasifikacijų schemą. 
 

Konferencija 
 
 REKOMENDAVO, kad ligų ir su sveikata susijusių klasifikacijų grupės sampratą toliau plėtotų PSO. 
 

Siekdama išlaikyti pačios TLK ir šios grupės sampratos vientisumą, konferencija 
 
 REKOMENDAVO rengiant vertimus ir adaptuojant dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, užtikrinant 

tarptautinio palyginamumo galimybę, nekeisti triženklių kategorijų ir keturženklių subkategorijų 
turinio (kurį nurodo pavadinimai), išskyrus atvejus, kai tam pritaria PSO. PSO sekretoriatas yra 
atsakingas už TLK ir veikia kaip pagrindinis visų publikacijų (išskyrus nacionalines statistines 
publikacijas) ar jų vertimų informacijos rinkimo ir apdorojimo centras. PSO turi būti nedelsiant 
informuojama apie ketinimus išversti ar pritaikyti kitas su TLK susijusias klasifikacijas. 
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LIGŲ IR SU SVEIKATA SUSIJUSIŲ KLASIFIKACIJŲ GRUPĖ 

 

 

Konferencija susidomėjusi išklausė pranešimą apie TLK grupės klasifikacijų naudojimą ir tarpusavio sąsajas 
atliekant vyresnio amžiaus žmonių grupės medicininius socialinius ir daugiamačius vertinimus, įvertinant ne tik 
jų sveikatą, bet ir kasdienę veiklą bei socialinę ir fizinę aplinką. Buvo parodyta, kad panaudojant TLK ir 
Tarptautinę funkcinių sutrikimų, defektų ir negalios klasifikaciją (ICIDH), o ypač – pasiūlyto dešimtojo 
peržiūrėto ir pataisyto leidimo 21 skyriuje pateikiamus kodus, galima gauti veiksmingos informacijos. 
 

6.2 Pritaikymas pagal specialybę 

Konferencijai buvo pateikta informacijos apie planus pritaikyti dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą 
psichikos sveikatos programos srityje. Prie šios versijos būtų pateikiamos rekomendacijos psichiatrijos srityje 
dirbantiems klinicistams; būtų pasiūlyti moksliniai kriterijai, naudotini tiriant psichikos sveikatos problemas. 
Taip pat būtų sukurti daugiaašiai modeliai, naudotini su vaikų sutrikimais bei suaugusiųjų problemų klasifikacija 
ir bendrosios praktikos gydytojams skirta versija. Būtų atlikta psichiatrijai ir neurologijai taikytinų TLK kodų 
kompiliacija, atitinkanti ankstesnes šios srities publikacijas. 
 

INFORMACINĖ PARAMA 

PIRMINEI SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI 

 Ne specialistų teikiami 

pranešimai 

 Kitos bendruomene 

grindžiamos sveikatos 

informacijos schemos 

  

TARPTAUTINĖ STATISTINĖ LIGŲ IR 

SUSIJUSIŲ SVEIKATOS PROBLEMŲ 

KLASIFIKACIJA 

PAGRINDINĖ TLK TRIŽENKLĖ 

KLASIFIKACIJA 

 Diagnozės 

 Simptomai 

 Laboratorinių tyrimų rezultatų 
nukrypimai 

 Sužalojimai ir apsinuodijimai 

 Išorinės sergamumo ir 
mirštamumo priežastys 

 Sveikatos būklei įtakos turintys 
veiksniai 

PRITAIKYMAS PAGAL 

SPECIALYBĘ 

 Onkologija 

 Odontologija 

 Dermatologija 

 Psichiatrija 

 Neurologija 

 Akušerija ir ginekologija 

 Reumatologija ir 
ortopedija 

 Pediatrija ir t. t. 

 Bendroji medicinos 
praktika Trumpieji 

klasifikavimo 

sąrašai 

ICD 

keturženklė 

klasifikacija 

KITOS SU SVEIKATA SUSIJUSIOS 

KLASIFIKACIJOS 

 Funkciniai sutrikimai, defektai 
ir negalia 

 Procedūros 

 Konfliktų priežastys (skundai) 

TARPTAUTINĖ LIGŲ 
NOMENKLATŪRA (TLN) 
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Konferencija taip pat buvo informuota apie metodus, naudojamus užtikrinti, kad rengiant odontologijai 
pritaikytą versiją (TLK-DA) būtų išsaugota pagrindinė TLK struktūra ir funkcija. Taip pat buvo pranešta, kad 
baigiama TLK-DA peržiūra, susijusi su dešimtuoju peržiūrėtu ir pataisytu leidimu. 
 

Buvo perskaitytas pranešimas apie Tarptautinės ligų klasifikacijos onkologijai (TLK-O) šeštąjį leidimą – 
daugiaašę klasifikaciją, kurioje atsižvelgiama į navikų topografiją ir morfologiją. TLK-O morfologijos kodai, kurie 
buvo plėtojami per ilgą laiką, peržiūrėti ir plačiu mastu patikrinti praktiškai. Antrajame leidime pateikti 
topografiniai kodai bus naudojami remiantis dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo C00–C80 kategorijomis, 
todėl klasifikacija bus neskelbiama tol, kol Pasaulio sveikatos asamblėja patvirtins dešimtąjį peržiūrėtą ir 
pataisytą leidimą. 
 

Buvo pritarta, kad pritaikymas bendrajai medicinos praktikai yra vertingas žingsnis. Taip pat konferencija buvo 
informuota apie šioje srityje dirbančių grupių norą bendradarbiauti su PSO. Kalbant apie kitoms specialybėms 
pritaikytas versijas – paaiškėjo, kad jų skaičius gali padidėti – buvo pareikšta, kad ypač svarbus yra 
rekomenduotas PSO kaip informacijos centro vaidmuo. 
 

6.3 Informacinė parama pirminei sveikatos prieţiūrai 

Laikantis 1975 m. peržiūros konferencijos rekomendacijų, PSO Pietryčių Azijos regioninis centras Delyje 
sukvietė darbo grupę. Ji parengė išsamų simptomų derinių sąrašą, kuriuo remiantis buvo sudaryti du trumpi 
sąrašai: mirčių priežasčių sąrašas ir kreipimosi į sveikatos priežiūros įstaigas priežasčių sąrašas. Ši sistema buvo 
išbandyta praktiškai regiono šalyse, o gauti rezultatai panaudoti peržiūrint simptomų derinių sąrašą ir ataskaitų 
teikimo formas. PSO šią peržiūrėtą versiją 1978 m. paskelbė leidinyje Ne specialistų teikiama sveikatos 
informacija (5). 
 
Visuotinė strategija Sveikata visiems XXI amžiuje, paskelbta 1978 m., pateikė daug iššūkių šalims narėms 
kuriant informacines sistemas. Per tarptautinę konferenciją, skirtą sveikatos statistikai XXI a. (Beladžas 
(Bellagio), Italija, 1982 m.) (6) „nespecialistų teikiamos informacijos“ ir kitos informacijos, renkamos ir 
naudojamos sveikatos priežiūros valdymo tikslais, integracija buvo įvardyta kaip didelė problema, trukdanti 
plačiau panaudoti nespecialistų teikiamos informacijos schemas. Per konsultacijas dėl pirminės priežiūros 
klasifikacijų (Ženeva, 1985 m.) (7) buvo pabrėžta, kad reikia metodo, suvienijančio informacinę paramą, 
sveikatos priežiūros valdymą ir paslaugas bendruomenei, pagrįsto nespecialistų teikiamais – platesne 
bendruomenės grindžiamos informacijos prasme – pranešimais. 
 

Konferencijai buvo pateikta informacijos apie šalių patirtį kuriant ir naudojant bendruomene grindžiamą 
sveikatos informaciją, apimančią sveikatos problemas ir poreikius, susijusius rizikos veiksnius bei išteklius. Ši 
patirtis parėmė nuostatą sukurti netradicinius metodus, taikytinus bendruomenės lygmeniu, leidžiančius 
atskirose šalyse užpildyti informacijos spragas ir sustiprinti jų informacines sistemas. Buvo pabrėžta, kad šie 
metodai ar sistemos išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims turi būti kuriami vietoje ir dėl tam tikrų veiksnių, 
pavyzdžiui, sergamumo struktūros bei kalbos ir kultūros įvairovės, neturėtų būti stengiamasi jų perkelti į kitus 
regionus ar šalis. 
 

6.4 Funkciniai sutrikimai, defektai ir negalia 

 

Laikydamasi 1975 m. peržiūros konferencijos rekomendacijų ir vykdydama 1976 m. Pasaulio sveikatos 

asamblėjos rezoliuciją WHA29.35 (9), PSO 1980 m. bandymo tikslais paskelbė Tarptautinę funkcinių sutrikimų, 

defektų ir negalios klasifikaciją (ICIDH) (8). Nuo to laiko klasifikacija buvo tyrinėjama ir tobulinama įvairiais 

aspektais. 

 

Pagrindiniai trijų elementų – funkcinių sutrikimų, defektų ir negalios – apibrėžimai neabejotinai prisidėjo prie 
požiūrio į neįgalumą kitimo. Plačiu mastu buvo priimtas funkcinių sutrikimų apibūdinimas – sritis, kuri daugeliu 



26 

 

atžvilgių sutampa su į TLK įtrauktais terminais. Defektų apibrėžimas iš esmės atitinka reabilitacijos specialistų ir 
grupių veiklos sritį, nors buvo jaučiamas poreikis skirti daugiau dėmesio kodą susiejant su skirtingu sunkumo 
laipsniu, kuris dažnai yra negalią pranašaujantis veiksnys. Taip pat buvo gaunama vis daugiau prašymų 
peržiūrėti negalios apibrėžimą, labiau akcentuojant sąveikos su aplinka poveikį. 
 

Greita idėjų ir praktinės veiklos pažanga kontroliuojant funkcinius sutrikimus nulėmė, kad ICIDH buvo laiku 
peržiūrėta ir pateikta konferencijai. Buvo pažymėta, kad yra mažai tikėtina, jog nauja versija bus paskelbta 
anksčiau už dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. 
 

6.5 Medicininės procedūros 

Laikydamasi 1975 m. peržiūros konferencijos rekomendacijų ir vykdydama 1976 m. Pasaulio sveikatos 
asamblėjos rezoliuciją WHA29.35 (9), PSO 1980 m. bandymo tikslais paskelbė Tarptautinę medicininių 
procedūrų klasifikaciją (ICPM) (10). Klasifikacija buvo patvirtinta keliose šalyse, o kitose šalyse naudota kaip 
pagrindas šalies chirurginių operacijų klasifikacijoms. 
 

Su PSO bendradarbiaujančių ligų klasifikacijos centrų vadovai pripažino, kad dėl sparčios pažangos medicininių 
procedūrų srityje buvo neįmanoma taikyti pasiūlymų projektų rengimo, atsiliepimų rinkimo, projektų 
koregavimo ir prašymo pateikti naujų komentarų procesų, t .y. privalomų procesų, kuriuos PSO atlieka iki 
galutinės versijos parengimo ir paskelbimo. Todėl centrų vadovai rekomendavo neperžiūrėti ICPM, 
atsižvelgiant į dešimtąjį TLK peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. 
 

Ekspertų komitetas 1987 m. paprašė PSO svarstant dešimtąjį peržiūrėtą ir atnaujintą leidimą į jį įtraukti bent 5-
ajį bandomosios ICPM versijos skyrių. Atsakydamas į šį prašymą ir daugelio šalių pareikštus poreikius, 
sekretoriatas pabandė parengti sisteminį procedūrų sąrašą. 
 

Šis sąrašas buvo pateiktas centrų vadovams per 1989 m. įvykusį susitikimą. Buvo sutarta, kad jis gali būti 
pagrindas šalyje kaupiant ar skelbiant statistinius duomenis apie chirurgines procedūras, taip pat gali padėti 
atlikti palyginimus tarp šalių. Sąrašo tikslas buvo įvardyti procedūras ir procedūrų grupes bei apibūdinti jas, 
sudarant pagrindą kurti nacionalines klasifikacijas ir taip pagerinti galimybes jas palyginti. Konferencija sutiko, 
kad toks sąrašas yra vertingas, o jo plėtros darbą reikia tęsti, net jeigu įgyvendinus dešimtąjį peržiūrėtą ir 
pataisytą leidimą jis nebus paskelbtas. 
 

6.6 Tarptautinė ligų nomenklatūra 

Tarptautinė medicinos mokslų organizacijų taryba (CIOMS) nuo 1970 m. dalyvauja rengiant Tarptautinę ligų 
nomenklatūrą (TLN), kuri yra TLK papildantis elementas. 
 

Pagrindinis TLK tikslas buvo kiekvienai atskirai ligai suteikti vieną rekomenduojamą pavadinimą. Pagrindiniai 
pavadinimo parinkimo kriterijai buvo tokie: pavadinimas turi būti specifinis, nedviprasmiškas, kiek įmanoma 
apibūdinantis ligą ir paprastas, o kai įmanoma, būtų grindžiamas ligą sukėlusia priežastimi. Kiekviena liga ar 
sindromas, kuriam buvo rekomenduojama suteikti pavadinimą, buvo apibūdinami kiek įmanoma 
nedviprasmiškai ir trumpai. Prie kiekvieno apibrėžimo buvo pridedamas sinonimų sąrašas. 
 

Tuo metu, kai vyko konferencija, buvo išleisti tomai, apimantys apatinių kvėpavimo takų ligas, infekcines ligas 
(sukeltas virusų, bakterijų ir parazitų bei grybų) bei širdies ir kraujagyslių ligas. Buvo rengiami tomai, apimantys 
virškinimo sistemos, moters lytinės sistemos, šlapimo ir vyro lytinės sistemos, medžiagų apykaitos ir 
endokrinines ligas, kraujo ir kraujodaros organų, imuninę sistemą, raumenų ir kaulų sistemą bei nervų sistemą. 
Į kitus tomus buvo pasiūlyta įtraukti psichikos ligas, odos, ausų, nosies ir gerklės bei akių ir jos priedinių organų 
ligas. 
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Konferencija pripažino, kad patikima, šiuolaikinė ir tarptautinė ligų nomenklatūra buvo svarbi kuriant TLK ir 
pagerinant sveikatos informacijos palyginamumą. Todėl konferencija 

 

 REKOMENDAVO, kad PSO ir CIOMS paskatintų surasti ekonomiškai efektyvių būdų šiai nomenklatūrai laiku 
pabaigti ir jai įgyvendinti. 

 

7. TLK DEŠIMTOJO PERŢIŪRĖTO IR PATAISYTO LEIDIMO ĮGYVENDINIMAS 

Konferencija buvo informuota apie PSO ketinimą išleisti trijų tomų išsamų leidinį, apimantį visą dešimtąjį 
peržiūrėtą ir pataisytą leidimą su keturženkliais kodais: pirmajame tome pateikiamas sisteminis sąrašas, 
antrajame tome pateikiami visi susiję apibrėžimai, standartai, taisyklės bei nurodymai ir trečiajame – abėcėlinė 
rodyklė. 
 
Taip pat konferencija buvo informuota, kad bus išleistas vieno tomo leidinys, kuriame bus pateikiama 
dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo versija, apimanti triženklius kodus bei visas pastabas dėl įtraukimo ir 
neįtraukimo. Į jį taip pat bus įtraukti visi susiję apibrėžimai, standartai, taisyklės ir nurodymai bei sutrumpinta 
abėcėlinė rodyklė. 
 
Šalys narės, ketinančios parengti dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo versijas nacionaline kalba, apie savo 
ketinimus turi pranešti PSO. PSO pateiks atspausdintas TLK projektų kopijas su triženkliais ir keturženkliais 
kodais koduojamais sąrašais bei jų versijas elektroninėse laikmenose. 
 
Svarstant sisteminio sąrašo ir abėcėlinės rodyklės puslapių išvaizdą ir formatų tipą, konferencija buvo patikinta, 
kad bus atsižvelgta į centrų vadovų rekomendacijas bei statistikų skundus ir bus dedamos visos pastangos, kad 
šiais aspektais būtų pasiekta geresnė kokybė, palyginti su devintuoju peržiūrėtu ir pataisytu leidimu. 
 
Kaip ir įdiegiant devintąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, buvo planuojama padedant bendradarbiaujantiems 
centrams organizuoti mokymus patyrusiems statistikams. Už tikrųjų mokymo kursų organizavimą bus atsakingi 
PSO regioniniai biurai ir kiekviena šalis. Tai bus atliekama nuo 1991 m. pabaigos iki 1992 m. pabaigos ir 
pabaigta iki dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo įgyvendinimo. 
 
PSO taip pat turėjo parengti medžiagą baziniam naujų TLK vartotojų mokymui; tačiau kursus buvo planuojama 
pradėti ne anksčiau kaip po 1993 m. 
 
Kaip buvo nurodyta pirmiau, PSO turėtų būti pasirengusi pateikti dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą 
(sisteminį sąrašą ir abėcėlinę rodyklę) elektroninėje laikmenoje. Ateityje, padedant bendradarbiaujantiems 
centrams, gali būti pateikta kitos programinės įrangos. Prieš įdiegiant dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą, 
turi būti sukurtas būdas, leidžiantis koduojant devintąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą pakeisti dešimtuoju 
peržiūrėtu ir pataisytu leidimu ir atvirkščiai. 
 
Kadangi plėtros veikla, kuriai pritarė ekspertų komitetas, buvo įvykdyta, kaip numatyta pagal grafiką, 
konferencija 
 
 REKOMENDAVO Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių būklių klasifikacijos įsigaliojimo laiką – 1993 m. 
sausio 1 d. 
 

8. TOLESNĖS TLK PERŢIŪROS 

Per konferenciją buvo aptarti sunkumai, su kuriais buvo susidurta per pratęstą devintojo peržiūrėto ir pataisyto 
leidimo naudojimo laikotarpį, kurie buvo susiję su atsiradusiomis naujomis ligomis bei mechanizmų, leidžiančių 
įtraukti jas į klasifikaciją, nebuvimu. 
 
Buvo aptarta įvairių pasiūlymų dėl mechanizmų, leidžiančių išspręsti šią problemą arba išvengti panašių 
problemų, įtraukimo į dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. Buvo akivaizdu, kad, siekiant standartizuoti 
dešimtojo peržiūrėto ir pataisyto leidimo naudojimą tarp šalių, reikia nuolat keistis informacija, bet kokie 
pakeitimai per klasifikacijos „gyvavimo laiką“ turi būti labai kruopščiai aptariami, atsižvelgiant į jų poveikį 
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analizėms ir tendencijoms. Buvo diskutuojama dėl tam tikro forumo, kuriame būtų aptariami tokie pakeitimai 
ir galimybė panaudoti likusią laisvą raidę „U“, suteikiant laikinąjį kodą. Buvo sutarta, kad dažniau kaip kartą per 
10 metų sukviesti peržiūros konferencijų būtų neįmanoma. 
 
Remdamasi pareikštais poreikiais ir atsižvelgdama į faktą, kad būtų netikslinga stengtis tiksliai nustatyti ar 
apibūdinti naudotiną procesą, konferencija 
 
 REKOMENDUOJA kitą Tarptautinę peržiūros konferenciją sukviesti per dešimties metų laikotarpį, o PSO 

patvirtinti atnaujinimų, atliekamų tarp peržiūrų, sampratą ir apsvarstyti, kaip galėtų būti taikomi 
veiksmingi atnaujinimo mechanizmai. 

 

9. DEŠIMTOJO TLK PERŢIŪRĖTO IR PATAISYTO LEIDIMO PATVIRTINIMAS 

Konferencija pateikė tokią rekomendaciją: 
 
apsvarsčiusi Organizacijos pateiktus pasiūlymus, parengtus remiantis tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtojo 
peržiūrėto ir papildyto leidimo ekspertų komiteto rekomendacijomis, 
 
pripažindama, kad, atsižvelgiant į šalių narių per konferenciją pateiktas pastabas tam tikrais klausimais, reikia 
atlikti kelis nedidelius pataisymus, 
 
 REKOMENDUOJA, kad pasiūlyti peržiūrėti skyriai, įskaitant triženkles kategorijas ir keturženkles 

subkategorijas bei Trumpuosius sergamumo ir mirštamumo priežasčių sąrašus, būtų įtraukti į 
Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų dešimtąjį peržiūrėtą ir pataisytą leidimą. 
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TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS 

(A00–B99) 

Ţarnyno infekcinės ligos (A00–A09) 

A00 Cholera 

A01 Vidurių šiltinė ir paratifai 

A02 Kitos salmonelių sukeltos infekcijos 

A03 Šigeliozė 

A04 Kitos bakterijų sukeltos ţarnyno infekcijos 

A05 Kitos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu, neklasifikuojamos kitur 

A06 Amebiazė 

A07 Kitos pirmuonių sukeltos ţarnyno ligos 

A08 Virusų sukeltos ir kitos patikslintos ţarnyno infekcijos 

A09 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas 

Tuberkuliozė (A15–A19) 

A15 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

A16 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, nepatvirtinta bakteriologiškai ar histologiškai 

A17 Nervų sistemos tuberkuliozė 

A18 Kitų organų tuberkuliozė 

A19 Miliarinė tuberkuliozė 

Tam tikros bakterinės zoonozinės ligos (A20–A28) 

A20 Maras 

A21 Tuliaremija 

A22 Juodligė 

A23 Bruceliozė 

A24 Įnosės ir melioidozė 

A25 Ţiurkių platinamos karštligės 

A26 Raudonligė (Erizipeloidas) 

A27 Leptospirozė 

A28 Kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur 

Kitos bakterijų sukeltos ligos (A30–A49) 

A30 Raupsai [Hanseno (Hansen) liga] 

A31 Kitos mikobakterijų sukeltos infekcijos 

A32 Listeriozė 

A33 Naujagimių stabligė 

A34 Akušerinė stabligė 

A35 Kita stabligė 

A36 Difterija 

A37 Kokliušas 

A38 Skarlatina 

A39 Meningokokinė infekcija 

A40 Streptokokinė septicemija 

A41 Kita septicemija 

A42 Aktinomikozė 

A43 Nokardiazė 

A44 Bartoneliozė 

A46 Roţė 

A48 Kitos bakterijų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

A49 Nepatikslintos lokalizacijos bakterijų sukelta infekcija 

 Daţniausiai lytiškai plintančios infekcijos (A50–A64) 
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A50 Įgimtas sifilis 

A51 Ankstyvasis sifilis 

A52 Vėlyvasis sifilis 

A53 Kitas ir nepatikslintas sifilis 

A54 Gonokokinė infekcija 

A55 Chlamidijų sukelta limfogranulioma (venerinė) 

A56 Kitos lytiniškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos 

A57 Šankroidas 

A58 Kirkšnies granulioma 

A59 Trichomonozė 

A60 Išangės ir lyties organų (anogenitalinės) pūslelinės virusų [herpes simplex] sukeltos infekcijos 

A63 Kitos daţniausiai lytiškai plintančios ligos, neklasifikuojamos kitur 

A64 Nepatikslintos lytiškai plintančios ligos 

Kitos spirochetų sukeltos ligos (A65–A69) 

A65 Nevenerinis sifilis 

A66 Frambezija (Yaws) 

A67 Pinta [carate] 

A68 Grįţtamosios karštligės 

A69 Kitos spirochetų sukeltos infekcijos 

Kitos chlamidijų sukeltos ligos (A70–A74) 

A70 Chlamydia psittaci sukelta infekcija 

A71 Trachoma 

A74 Kitos chlamidijų sukeltos ligos 

Riketsijų sukeltos ligos (A75–A79) 

A75 Dėmėtoji (epideminė) šiltinė 

A77 Dėmėtoji šiltinė [erkių platinama riketsijų sukelta liga] 

A78 Ku (Q) karštligė 

A79 Kitos riketsijų sukeltos ligos 

Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos (A80–A89 ) 

A80 Ūminis poliomielitas 

A81 Netipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos 

A82 Pasiutligė 

A83 Moskitų platinamas virusinis encefalitas 

A84 Erkių platinamas virusinis encefalitas 

A85 Kitas virusinis encefalitas, neklasifikuojamas kitur 

A86 Nepatikslintas virusinis encefalitas 

A87 Virusinis meningitas 

A88 Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur 

A89 Nepatikslinta virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija 

Nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir hemoraginės karštligės (A90–A99)  

A90 Dengė karštligė [klasikinė dengė] 

A91 Dengė hemoraginė karštligė 

A92 Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės 

A93 Kitos nariuotakojų platinamos virusų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

A94 Nepatikslinta nariuotakojų platinama virusinė karštligė 

A95 Geltonoji karštligė 

A96 Arenavirusų sukelta hemoraginė karštligė 

A98 Kitos virusų sukeltos hemoraginės karštligės, neklasifikuojamos kitur 

A99 Nepatikslinta virusinė hemoraginė karštligė 

Virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės paţeidimai (B00–B09) 
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B00 Pūslelinės virusų [herpes simplex] sukeltos infekcijos 

B01 Vėjaraupiai 

B02 Juosiančioji pūslelinė [herpes zoster] 

B03 Raupai 

B04 Beţdţionių raupai 

B05 Tymai 

B06 Raudonukė [vokiškieji tymai] 

B07 Virusinės karpos 

B08 Kitos virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės paţeidimai, neklasifikuojami kitur 

B09 Nepatikslinta virusų sukelta infekcija, kuriai būdingi odos ir gleivinių paţeidimai 

Virusiniai hepatitai (B15–B19) 

B15 Ūminis hepatitas A 

B16 Ūminis hepatitas B 

B17 Kitas ūminis virusinis hepatitas 

B18 Lėtinis virusinis hepatitas 

B19 Nepatikslintas virusinis hepatitas 

Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukelta liga (B20–B24) 

B20 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios infekcijos ir parazitų sukeltos 

ligos 

B21 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai navikai 

B22 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos patikslintos ligos 

B23 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos būklės 

B24 Nepatikslinta ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukelta liga 

Kitos virusų sukeltos ligos (B25–B34) 

B25 Citomegalo viruso sukelta liga 

B26 Kiaulytė (Epideminis parotitas) 

B27 Infekcinė mononukleozė 

B30 Virusinis konjunktyvitas 

B33 Kitos virusų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

B34 Nepatikslintos lokalizacijos virusų sukeltos infekcijos 

Mikozės (B35–B49) 

B35 Dermatofitijos 

B36 Kitos paviršinės mikozės 

B37 Kandidozė 

B38 Kokcidioidomikozė 

B39 Histoplazmozė 

B40 Blastomikozė 

B41 Parakokcidioidomikozė 

B42 Sporotrichozė 

B43 Chromomikozė ir feomikozinis abscesas 

B44 Aspergiliozė 

B45 Kriptokokozė 

B46 Zigomikozė 

B47 Micetoma 

B48 Kitos grybelių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

B49 Nepatikslintos mikozės 

Pirmuonių sukeltos ligos (B50–B64)  

B50 Plasmodium falciparum sukelta maliarija 

B51 Plasmodium vivax sukelta maliarija 

B52 Plasmodium malariae sukelta maliarija 

B53 Kitos parazitologiškai patvirtintos maliarijos 
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B54 Nepatikslinta maliarija 

B55 Leišmaniozė 

B56 Afrikinė tripanosomozė 

B57 Čagaso (Chagas) liga 

B58 Toksoplazmozė 

B59† Pneumocistozė (J17.3*) 

B60 Kitos pirmuonių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

               B64             Nepatikslintos pirmuonių sukeltos ligos 

Helmintozės (B65–B83)  

B65 Šistosomozė [bilarziozė] 

B66 Kitos trematodų (plokščiųjų kirmėlių siurbikių) sukeltos infekcijos 

B67 Echinokokozė 

B68 Teniazė 

B69 Cisticerkozė 

B70 Difilobotriozė ir  sparganozė 

B71 Kitos kaspinuočių sukeltos infekcijos 

B72 Drakunkuliozė 

B73 Onchocerkiazė 

B74 Filariozė 

B75 Trichineliozė 

B76 Ankilostomiazės 

B77 Askaridozė 

B78 Strongiloidozė 

B79 Trichurozė 

B80 Enterobiozė 

B81 Kitos ţarnyno helmintozės, neklasifikuojamos kitur 

B82 Nepatikslintas ţarnyno parazitizmas 

B83 Kitos helmintozės 

Pedikuliozė, akariazė ir kitos invazijos (B85–B89) 

B85 Pedikuliozė ir ftiriazė 

B86 Nieţai 

B87 Miazė 

B88 Kitos invazijos 

B89 Nepatikslinta parazitų sukelta ligas 

Infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės (B90–B94) 

B90 Tuberkuliozės pasekmės 

B91 Poliomielito pasekmės 

B92 Raupsų pasekmės 

               B94         Kitų bei nepatikslintų ir parazitų sukeltų ligų pasekmės 

Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai (B95–B97) 

B95 Streptokokai ir stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96 Kitos bakterijos, sukeliančios ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97 Virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

Kitos infekcinės ligos (B99) 

B99 Kitos ir nepatikslintos infekcinės ligos 

 

2 SKYRIUS 
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NAVIKAI (C00–D48) 

 

Piktybiniai navikai (C00–C96) 

PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, 

IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS (C00–C75) 

 

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai (C00–C14) 

C00 Lūpos piktybiniai navikai 
C01 Lieţuvio šaknies piktybiniai navikai 

C02 Kitų ir nepatikslintų lieţuvio dalių piktybiniai navikai 
C03 Dantenų piktybiniai navikai 

C04 Burnos dugno piktybiniai navikai 
C05 Gomurio piktybiniai navikai 

C06 Kitų ir nepatikslintų burnos etrmės dalių piktybiniai navikai 
C07 Paausinės seilių liaukos piktybiniai navikai 

C08 Kitų ir nepatikslintų didţiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai 
C09 Migdolų piktybiniai navikai 

C10 Burnaryklės piktybiniai navikai 

C11 Nosiaryklės piktybiniai navikai 
C12 Kriaušinės kišenės piktybiniai navikai 

C13 Gerklaryklės piktybiniai navikai 
C14 Kitų ir nepatikslintų lūpos, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybiniai navikai 

Virškinimo organų piktybiniai navikai (C15–C26) 

C15 Stemplės piktybiniai navikai 
C16 Skrandţio piktybiniai navikai 

C17 Plonosios ţarnos piktybiniai navikai 
C18 Gaubtinės ţarnos piktybiniai navikai 

C19 Tiesiosios ţarnos ir riestinės gaubtinės ţarnos jungties piktybiniai navikai 

C20 Tiesiosios ţarnos piktybiniai navikai 
C21 Išangės ir išangės kanalo piktybiniai navikai 

C22 Kepenų ir intrahepatinių tulţies takų piktybiniai navikai 
C23 Tulţies pūslės piktybiniai navikai 

C24 Kitų ir nepatikslintų tulţies takų dalių piktybiniai navikai 
C25 Kasos piktybiniai navikai 

C26 Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų piktybiniai navikai 

Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai (C30–C39) 

C30 Nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybiniai navikai 
C31 Prienosinių ančių piktybiniai navikai 

C32 Gerklų piktybiniai navikai 
C33 Trachėjos piktybiniai navikai 

C34 Bronchų ir plaučių piktybiniai navikai 
C37 Uţkrūčio liaukos piktybiniai navikai 

C38 Širdies, tarpuplaučio ir krūtinplėvės piktybiniai navikai 
C39 Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo sistemos ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai 

Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai (C40–C41) 

C40 Galūnių kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai 
C41 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai 
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Melanoma ir kiti odos piktybiniai navikai (C43–C44) 

C43 Odos piktybinė melanoma 

C44 Kiti odos piktybiniai navikai 

Mezotelinių ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai (C45–C49) 

C45 Mezotelioma 
C46 Kapoši (Kaposi) sarkoma 

C47 Periferinių nervų ir vegetacinės (autonominės) nervų sistemos piktybiniai navikai 

C48 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybiniai navikai 
C49 Kitų jungiamųjų ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai 

Krūties piktybiniai navikai (C50) 

C50 Krūties piktybiniai navikai 

Moters lyties organų piktybiniai navikai (C51–C58) 

C51 Vulvos piktybiniai navikai 
C52 Makšties piktybiniai navikai 

C53 Gimdos kaklelio piktybiniai navikai 
C54 Gimdos kūno piktybiniai navikai 

C55 Gimdos piktybiniai navikai, nepatikslintos vietos 
C56 Kiaušidţių piktybiniai navikai 

C57 Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų piktybiniai navikai 
C58 Placentos piktybiniai navikai 

Vyro lyties organų piktybiniai navikai (C60–C63) 

C60 Varpos piktybiniai navikai 

C61 Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai 
C62 Sėklidţių piktybiniai navikai 

C63 Kitų ir nepatikslintų vyro lyties organų piktybiniai navikai 

Šlapimo organų piktybiniai navikai (C64–C68) 

C64 Inkstų, išskyrus inksto geldelę, piktybiniai navikai 

C65 Inksto geldelės piktybiniai navikai 
C66 Šlapimtakio piktybiniai navikai 

C67 Šlapimo pūslės piktybiniai navikai 
C68 Kitų ir nepatikslintų šlapimo organų piktybiniai navikai 

Akių, smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai (C69–C72) 

C69 Akies ir akies priedų piktybiniai navikai 

C70 Smegenų dangalų piktybiniai navikai 
C71 Smegenų piktybiniai navikai 

C72 Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai 

Skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų piktybiniai navikai (C73–C75) 

C73 Skydliaukės piktybiniai navikai 

C74 Antinksčių piktybiniai navikai 
C75 Kitų vidaus sekrecijos liaukų ir susijusių struktūrų piktybiniai navikai 

Netiksliai apibrėžti, metastaziniai  ir nepatikslintos lokalizacijos piktybiniai navikai (C76–C80) 

C76 Kitų ir netiksliai apibrėţtų lokalizacijų piktybiniai navikai 

              C77          Metastaziniai  ir nepatikslinti limfmazgių piktybiniai navikai 
C78 Kvėpavimo ir virškinimo organų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79 Kitų lokalizacijų metastaziniai piktybiniai navikai 
C80 Nenurodytų lokalizacijų piktybiniai navikai 

Limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių piktybiniai navikai (C81–C96) 

C81 Hodţkino (Hodgkin) limfoma 
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C82 Folikulinė [mazgelinė] ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 
C83 Difuzinė ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 

C84 Periferinės ir odos T ląstelių limfomos 
C85 Kiti ir nepatikslinti ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomų tipai 

C88 Piktybinės imunoproliferacinės ligos 
C90 Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai 

C91 Limfoidinė leukemija 
C92 Mieloidinė leukemija 

C93 Monocitinė leukemija 
C94 Kitos patikslintos ląstelių tipo leukemijos 

C95 Nepatikslinto tipo leukemija 
C96 Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai 

Navikai in situ (D00–D09) 

D00 Burnos ertmės, stemplės ir skrandţio karcinoma in situ 
D01 Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų karcinoma in situ 

D02 Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ 
D03 Melanoma in situ 

D04 Odos karcinoma in situ 
D05 Krūties karcinoma in situ 

D06 Gimdos kaklelio karcinoma in situ 
D07 Kitų ir nepatikslintų lyties organų karcinoma in situ 

D09 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų karcinoma in situ 

Gerybiniai navikai (D10–D36) 

D10 Burnos ertmės ir ryklės gerybiniai navikai 
D11 Didţiųjų seilių liaukų gerybiniai navikai 

D12 Gaubtinės ţarnos, tiesiosios ţarnos, išangės ir išangės kanalo gerybiniai navikai 
D13 Kitų ir netiksliai apibrėţtų virškinimo sistemos dalių gerybiniai navikai 

D14 Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos gerybiniai navikai 
D15 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gerybiniai navikai 

D16 Kaulų ir sąnarinių kremzlių gerybiniai navikai 
D17 Riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D18 Hemangioma ir limfangioma 
D19 Mezotelinio audinio gerybiniai navikai 

D20 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių gerybiniai navikai 
D21 Jungiamojo audinio ir kitų minkštųjų audinių gerybiniai navikai 

D22 Melanocitiniai apgamai 

D23 Kiti odos gerybiniai navikai 
D24 Krūties gerybiniai navikai 

D25 Gimdos lejomioma 
D26 Kiti gimdos gerybiniai navikai 

D27 Kiaušidţių gerybiniai navikai 
D28 Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų gerybiniai navikai 

D29 Vyro lyties organų gerybiniai navikai 
D30 Šlapimo organų gerybiniai navikai 

D31 Akies ir akies priedų gerybiniai navikai 
D32 Smegenų dangalų gerybiniai navikai 

D33 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybiniai navikai 
D34 Skydliaukės gerybiniai navikai 

D35 Kitų ir nepatikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybiniai navikai 
D36 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybiniai navikai 

Neaiškios ar neţinomos eigos navikai (D37–D48) 

D37 Burnos ertmės ir virškinimo organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
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D38 Vidurinės ausies ir kvėpavimo bei krūtinės ląstos organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
D39 Moters lyties organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D40 Vyro lyties organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
D41 Šlapimo organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D42 Smegenų dangalų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
D43 Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D44 Vidaus sekrecijos liaukų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
D45 Tikroji policitemija 

D46 Mielodisplaziniai sindromai 
D47 Kiti limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių neaiškios ar neţinomos eigos navikai 
D48             Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų neaiškios ir neţinomos eigos navikai 

3 SKYRIUS 

KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI 

IMUNINĘ SISTEMĄ PAŢEIDŢIANTYS SUTRIKIMAI 

(D50–D89) 

Mitybinės anemijos (D50–D53) 

D50 Geleţies stokos anemija 

D51 Vitamino B12 stokos anemija 

D52 Folatų stokos anemija 

D53 Kitos mitybinės kilmės anemijos 

Hemolizinės anemijos (D55–D59) 

D55 Anemijos dėl fermentų sutrikimų 

D56 Talasemija 

D57 Pjautuvo pavidalo ląstelių sutrikimai 

D58 Kitos paveldėtosios hemolizinės anemijos 

D59 Įgyta hemolizinė anemija 

Aplazinės ir kitos anemijos (D60–D64) 

D60 Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija] 

D61 Kitos aplazinės anemijos 

D62 Ūminė pohemoraginė anemija 

D63* Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur 

D64 Kitos anemijos 

 Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės (D65–D69) 

D65 Diseminuota intravaskulinė koaguliacija [defibrinacijos sindromas] 

D66 Paveldėtoji VIII veiksnio stoka 

D67 Paveldėtoji IX veiksnio stoka 

D68 Kiti krešėjimo defektai 

D69 Purpura ir kitos hemoraginės būklės 

Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos (D70–D77) 

D70 Agranuliocitozė 

D71 Funkciniai segmentuotų neutrofilų sutrikimai 

D72 Kiti leukocitų sutrikimai 

D73 Bluţnies ligos 

D74 Methemoglobinemija 

D75 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos 
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D76 Kai kurios ligos, paţeidţiančios limforetikulinį audinį ir retikuliohistiocitinę sistemą 

D77* Kiti kraujo ir kraujodaros organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Tam tikri imuninės sistemos paţeidimai (D80–D89) 

D80 Imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų defektais 

D81 Kombinuoti imunodeficitai 

D82 Imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais defektais 

D83 Įprastas kintamasis imunodeficitas 

D84 Kiti imunodeficitai 

D86 Sarkoidozė 

D89 Kiti imuninės sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

 

4 SKYRIUS 

ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŢIAGŲ APYKAITOS LIGOS (E00–

E89) 

Skydliaukės funkcijos sutrikimai (E00–E07) 

E00 Įgimtas jodo trūkumo sindromas 

E01 Skydliaukės ir kiti sutrikimai dėl jodo trūkumo 

E02 Subklinikinė jodo trūkumo hipotirozė 

E03 Kita hipotirozė 

E04 Kita netoksinė struma (gūţys) 

E05 Tirotoksikozė [hipertirozė] 

E06 Tiroiditas 

E07 Kiti skydliaukės funkcijos sutrikimai 

Gliukozės reguliavimo sutrikimai ir cukrinis diabetas (E09–E14) 

E09 Sutrikęs gliukozės reguliavimas 

E10 1 tipo cukrinis diabetas 

E11 2 tipo cukrinis diabetas 

E13 Kitas patikslintas cukrinis diabetas 

E14 Nepatikslintas cukrinis diabetas 

Kiti gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai (E15–E16) 

E15 Nediabetinė hipoglikeminė koma 

E16 Kiti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai 

Kitų endokrininių liaukų funkcijų sutrikimai (E20–E35) 

E20 Hipoparatirozė 

E21 Hiperparatirozė ir kiti prieskydinių liaukų sutrikimai 

E22 Hipofizės hiperfunkcija 

E23 Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai 

E24 Kušingo (Cushing) sindromas 

E25 Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai 

E26 Hiperaldosteronizmas 

E27 Kiti antinksčių funkcijos sutrikimai 

E28 Kiaušidţių disfunkcija 

E29 Sėklidţių disfunkcija 

E30 Lytinio brendimo sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

E31 Poliglandulinė disfunkcija 

E32 Uţkrūčio liaukos ligos 
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E34 Kiti vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimai 

E35* Vidaus sekrecijos liaukų funkcijų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Prasta mityba (E40–E46) 

E40 Kvašiorkoras 

E41 Išsekimas dėl prastos mitybos 

E42 Kvašiorkoras dėl išsekimo 

E43 Nepatikslintas didelis baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

E44 Vidutinio ir nedidelio laipsnio baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

E45 Sulėtėjusi raida dėl baltyminių energetinių medţiagų trūkumo 

E46 Nepatikslintas baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

Kitų medţiagų trūkumas dėl prastos mitybos (E50–E64) 

E50 Vitamino A trūkumas 

E51 Tiamino trūkumas 

E52 Niacino trūkumas [pelagra] 

E53 Kitų B grupės vitaminų trūkumas 

E54 Askorbo rūgšties trūkumas 

E55 Vitamino D trūkumas 

E56 Kitų vitaminų trūkumas 

E58 Kalcio trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

E59 Seleno trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

E60 Cinko trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

E61 Kitų maisto medţiagų trūkumas 

E63 Kitų medţiagų trūkumas dėl prastos mitybos 

E64 Prastos mitybos ir kitų maisto medţiagų trūkumo padariniai 

Nutukimas ir kitas maisto medţiagų perteklius (E65–E68) 

E65 Lokalizuotas nutukimas 

E66 Nutukimas 

E67 Kitas maisto medţiagų perteklius 

E68 Maisto medţiagų pertekliaus padariniai 

Medţiagų apykaitos sutrikimai (E70–E89) 

E70 Aromatinių aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

E71 Šakotųjų aminorūgščių ir riebalų rūgščių apykaitos sutrikimai 

E72 Kiti aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

E73 Laktozės netoleravimas 

E74 Kiti angliavandenių apykaitos sutrikimai 

E75 Sfingolipidų apykaitos ir kitų lipidų kaupimosi sutrikimai 

E76 Glikozaminoglikanų apykaitos sutrikimai 

E77 Glikoproteinų apykaitos sutrikimai 

E78 Lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos 

E79 Purinų ir pirimidinų apykaitos sutrikimai 

E80 Porfirino ir bilirubino apykaitos sutrikimai 

E83 Mineralinių medţiagų apykaitos sutrikimai 

E84 Cistinė fibrozė 

E85 Amiloidozė 

E86 Kraujo tūrio sumaţėjimas 

E87 Kiti skysčių, elektrolitų bei rūgščių ir šarmų pusiausvyros sutrikimai 

E88 Kiti medţiagų apykaitos sutrikimai 

E89 Vidaus sekrecijos ir medţiagų apykaitos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur 
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5 SKYRIUS 

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (F00–F99) 

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai (F00–F09) 

F00* Demencija sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.-†) 

F01 Kraujagyslinė demencija 

F02* Demencija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

F03 Nepatikslinta demencija 

F04 Organinis amnezinis sindromas, nesusijęs su alkoholio arba kitų psichoaktyviųjų medţiagų vartojimu 

F05 Delyras, nesusijęs su alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medţiagomis 

F06 Kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų paţeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos 

F07 Asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, paţeidimo ir disfunkcijos 

F09 Nepatikslintas organinis arba simptominis psichikos sutrikimas 

Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medţiagas (F10–F19) 

F10 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį 

F11 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opiatus 

F12 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant narkotines medţiagas iš kanapių 

F13 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant raminamąsias ir migdomąsias medţiagas 

F14 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kokainą 

F15 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną 

F16 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant haliucinogenus 

F17 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant tabaką 

F18 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant lakias medţiagas 

F19 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kelis narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias medţiagas 

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (F20–F29) 

F20 Šizofrenija 

F21 Šizotipinis sutrikimas 

F22 Nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai 

F23 Ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai 

F24 Indukuotas kliedesinis sutrikimas 

F25 Šizoafektiniai sutrikimai 

F28 Kiti neorganiniai psichoziniai sutrikimai 

F29 Nepatikslinta neorganinė psichozė 

Nuotaikos [afektiniai] sutrikimai (F30–F39) 

F30 Manijos epizodas 

F31 Bipolinis afektinis sutrikimas 

F32 Depresijos epizodas 

F33 Pasikartojantis depresinis sutrikimas 

F34 Nuolatiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

F38 Kiti nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

F39 Nepatikslintas nuotaikos [afektinis] sutrikimas 

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (F40–F48) 

F40 Fobiniai nerimo sutrikimai 

F41 Kiti nerimo sutrikimai 

F42 Obsesinis kompulsinis sutrikimas 

F43 Reakcijos į didelį stresą ir adaptacijos sutrikimai 

F44 Disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

F45 Somatoforminiai sutrikimai 

F48 Kiti neuroziniai sutrikimai 
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Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais (F50–F59) 

F50 Valgymo sutrikimai 

F51 Neorganiniai miego sutrikimai 

F52 Seksualinės funkcijos sutrikimai, nesusiję su organiniu sutrikimu ar liga 

F53 Pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

F54 Psichologiniai ir elgesio veiksniai, susiję su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur 

F55 Piktnaudţiavimas priklausomybės nesukeliančiomis medţiagomis 

F59 Nepatikslinti elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais 

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai (F60–F69) 

F60 Specifiniai asmenybės sutrikimai 

F61 Mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai 

F62 Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pakenkimu ir liga 

F63 Įpročių ir potraukių sutrikimai 

F64 Lyties tapatumo sutrikimai 

F65 Seksualinio pasirinkimo sutrikimai 

F66 Psichologiniai ir elgesio sutrikimai, susiję su seksualine raida ir orientacija 

F68 Kiti suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai 

F69 Nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas 

Protinis atsilikimas (F70–F79) 

F70 Lengvas protinis atsilikimas 

F71 Vidutinis protinis atsilikimas 

F72 Sunkus protinis atsilikimas 

F73 Gilus protinis atsilikimas 

F78 Kitas protinis atsilikimas 

F79 Nepatikslintas protinis atsilikimas 

Psichologinės raidos sutrikimai (F80–F89) 

F80 Specifinis tarimo ir kalbos raidos sutrikimas 

F81 Specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai 

F82 Specifinis judesių raidos sutrikimas 

F83 Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai 

F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai 

F88 Kiti psichologinės raidos sutrikimai 

F89 Nepatikslintas psichologinės raidos sutrikimas 

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje (F90–F98) 

F90 Hiperkineziniai sutrikimai 

F91 Elgesio sutrikimai 

F92 Mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai 

F93 Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje 

F94 Socialinio bendravimo sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

F95 Tikai 

F98 Kiti elgesio ir emocijų sutrikimai, daţniausiai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

Nepatikslintas psichikos sutrikimas (F99) 

F99 Kitur nepatikslintas psichikos sutrikimas 

 

6 SKYRIUS 

NERVŲ SISTEMOS LIGOS (G00–G99) 

 



41 

 

Uţdegiminės centrinės nervų sistemos ligos (G00–G09)  

G00 Bakterinis meningitas, neklasifikuojamas kitur 

G01* Meningitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G02* Meningitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G03 Meningitas dėl kitų ir nepatikslintų prieţasčių 

G04 Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas 

G05* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G06 Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granulioma 

G07* Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granulioma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G08 Intrakranijinis bei intraspinalinis flebitas ir tromboflebitas 

G09 Centrinės nervų sistemos uţdegiminių ligų pasekmės 

Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą (G10–G13)  

G10 Hantingtono (Huntington) liga 

G11 Paveldimoji ataksija 

G12 Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai 

G13* Sisteminė atrofija, pirmiausia paţeidţianti centrinę nervų sistemą, sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (G20–G26) 

G20 Parkinsono (Parkinson) liga 

G21 Antrinis parkinsonizmas 

G22* Parkinsonizmas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G23 Kitos degeneracinės pamatinių ganglijų ligos 

G24 Distonija 

G25 Kiti ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai 

G26* Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos (G30–G32) 

 

G30 Alzheimerio (Alzheimer) liga 

G31 Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, neklasifikuojamos kitur 

G32* Kiti degeneraciniai nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos (G35–G37) 

G35 Išsėtinė sklerozė 

G36 Kitos ūminės išsėtinės demielinizuojančios ligos 

G37 Kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos 

Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai (G40–G47) 

G40 Epilepsija 

G41 Epilepsinė būklė 

G43 Migrena 

G44 Kiti galvos skausmo sindromai 

G45 Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai 

G46* Kraujagysliniai smegenų sindromai sergant cerebrovaskulinėmis (smegenų kraujagyslių) ligomis 

(I60–I67†) 

G47 Miego sutrikimai 

Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai (G50–G59) 

G50 Trišakio nervo sutrikimai 

G51 Veidinio nervo sutrikimai 

G52 Kitų galvinių nervų sutrikimai 

G53* Galvinių nervų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G54 Nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai 

G55* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

G56 Rankos mononeuropatijos 
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G57 Kojos mononeuropatijos 

G58 Kitos mononeuropatijos 

G59* Mononeuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai (G60–G64) 

G60 Paveldėtoji ir idiopatinė neuropatija 

G61 Uţdegiminė polineuropatija 

G62 Kitos polineuropatijos 

G63* Polineuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G64 Kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai 

Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos (G70–G73) 

G70 Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai 

G71 Pirminės raumenų ligos 

G72 Kitos miopatijos 

G73* Mioneuralinių jungčių ir raumenų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Cerebrinis paralyţius ir kiti paralyţiniai sindromai (G80–G83) 

G80 Cerebrinis paralyţius 

G81 Hemiplegija 

G82 Paraplegija ir tetraplegija 

G83 Kiti paralyţiniai sindromai 

Kiti nervų sistemos sutrikimai (G90–G99) 

G90 Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos sutrikimai 

G91 Hidrocefalija (galvos smegenų vandenė) 

G92 Toksinė encefalopatija 

G93 Kiti smegenų sutrikimai 

G94* Kiti smegenų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G95 Kitos nugaros smegenų ligos 

G96 Kiti centrinės nervų sistemos sutrikimai 

G97 Nervų sistemos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

G98 Kiti nervų sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

G99* Kiti nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

7 SKYRIUS 

AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS (H00–H59) 

Vokų, ašarų sistemos ir akiduobės ligos (H00–H06) 

H00 Mieţis ir šaltasis mieţis (chalazionas) 
H01 Kiti voko uţdegimai 

H02 Kitos vokų ligos 
H03* Vokų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H04 Ašarų sistemos ligos 
H05 Akiduobės ligos 

H06* Ašarų sistemos ir akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Junginės ligos (H10–H13) 

H10 Konjunktyvitas 
H11 Kitos junginės ligos 

H13* Junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos (H15–H22) 

H15 Odenos ligos 
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H16 Keratitas 
H17 Ragenos randai ir drumstys 

H18 Kitos ragenos ligos 
H19* Odenos ir ragenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H20 Iridociklitas 
H21 Kitos rainelės ir krumplyno ligos 

H22* Rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Lęšiuko ligos (H25–H28) 

H25 Senatvinė katarakta 
H26 Kitos kataraktos 

H27 Kitos lęšiuko ligos 
H28* Katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Gyslainės ir tinklainės ligos (H30–H36) 

H30 Gyslainės ir tinklainės uţdegimas 
H31 Kitos gyslainės ligos 

H32* Gyslainės ir tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H33 Tinklainės atšokimai ir plyšiai 

H34 Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas 
H35 Kitos tinklainės ligos 

H36* Tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Glaukoma (H40–H42) 

H40 Glaukoma 
H42* Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Stiklakūnio ir akies obuolio ligos (H43–H45) 

H43 Stiklakūnio ligos 
H44 Akies obuolio ligos 

H45* Stiklakūnio ir akies obuolio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Regos nervo ir regėjimo takų ligos (H46–H48) 

H46 Regos nervo neuritas 
H47 Kitos regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų ligos 

H48* Regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Akies raumenų, abiejų akių judesių, akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai (H49–H52) 

H49 Paralyţinis ţvairumas 

H50 Kitas ţvairumas 
H51 Kiti abiejų akių judesių sutrikimai 

H52 Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai 

Regėjimo sutrikimai ir aklumas (H53–H54) 

H53 Regėjimo sutrikimai 
H54 Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą 

Kitos akies ir jos priedinių organų ligos (H55–H59) 

H55 Nistagmas ir kiti netaisyklingi akies judesiai 
H57 Kitos akies ir jos priedinių organų ligos 

H58* Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H59 Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 
 

8 SKYRIUS 
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AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS (H60–H95) 

Išorinės ausies ligos (H60–H62) 

H60 Išorinės ausies uţdegimas (išorinis otitas) 

H61 Kiti išorinės ausies paţeidimai 
H62* Išorinės ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos (H65–H75) 

H65 Nepūlingas vidurinės ausies uţdegimas (nepūlingas vidurinis otitas) 
H66 Pūlingas ir nepatikslintas vidurinės ausies uţdegimas (pūlingas ir nespecifinis vidurinis otitas) 

H67* Vidurinis otitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H68 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) uţdegimas (salpingitas) ir uţakimas 

H69 Kitos ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) ligos 
H70 Mastoiditas ir su juo susijusios būklės 

H71 Vidurinės ausies cholesteatoma 
H72 Ausies būgnelio perforacija 

H73 Kitos ausies būgnelio ligos 
H74 Kitos vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 

H75* Kiti vidurinės ausies ir speninės ataugos paţeidimai, klasifikuojami kitur 

Vidinės ausies ligos (H80–H83) 

H80 Otosklerozė 

H81 Vestibulinės funkcijos sutrikimai 

H83 Kitos vidinės ausies ligos 

Kitos ausies ligos (H90–H95) 

H90 Kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas 

H91 Kitos kilmės prikurtimas 
H92 Otalgija ir išskyros iš ausies 

H93 Kitos ausies ligos, neklasifikuojamos kitur 
H94* Kiti ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H95 Ausies ir speninės ataugos paţeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 
 

9 SKYRIUS 

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (I00–I99) 

Ūminis reumatas (I00–I02) 

I00  Ūminis reumatas be paminėto širdies paţeidimo  

I01  Ūminis reumatas su širdies paţeidimu 

I02  Reumatinė chorėja  

Lėtinės reumatinės širdies ligos (I05–I09) 

I05  Reumatinės dviburio (mitralinio) voţtuvo ligos  

I06  Reumatinės aortos voţtuvo ligos  

I07  Reumatinės triburio voţtuvo ligos  

I08  Kelių voţtuvų ligos  

I09  Kitos reumatinės širdies ligos 

Hipertenzinės ligos (I10–I15) 

I10  Pirminė (esencinė) hipertenzija  

I11  Hipertenzinė širdies liga 

I12  Hipertenzinė inkstų liga  
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I13  Hipertenzinė širdies ir inkstų liga  

I15  Antrinė hipertenzija 

Širdies išeminės ligos (I20–I25) 

I20  Krūtinės angina 

I21  Ūminis miokardo infarktas 

I22  Pakartotinis miokardo infarktas   

I23  Tam tikros komplikacijos po ūminio miokardo infarkto   

I24  Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos 

I25  Lėtinė išeminė širdies liga  

Plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos (I26–I28) 

I26  Plaučių embolija 

I27  Kitos plautinės širdies ligos  

I28  Kitos plaučių kraujagyslių ligos 

Kitos širdies ligų formos (I30–I52) 

I30  Ūminis perikarditas 

I31  Kitos perikardo ligos 

I32* Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I33  Ūminis ir poūmis endokarditas 

I34  Nereumatinės dviburio (mitralinio) voţtuvo ydos  

I35  Nereumatinės aortos voţtuvo ydos  

I36  Nereumatinės triburio voţtuvo ydos  

I37  Plaučių kamieno voţtuvo ydos  

I38  Endokarditas, voţtuvas nepatikslintas  

I39* Endokarditas ir širdies voţtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur   

I40  Ūminis miokarditas 

I41* Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I42  Kardiomiopatija 

I43* Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I44  Atrioventrikulinė ir kairiosios Hiso (His) pluošto kojytės blokada  

I45  Kiti laidumo sutrikimai  

I46  Širdies sustojimas 

I47  Paroksizminė tachikardija 

I48  Prieširdţių virpėjimas ir plazdėjimas 

I49  Kitos širdies aritmijos 

I50  Širdies nepakankamumas 

I51  Komplikacijos ir nepakankamai patikslinti širdies sutrikimai, apibūdinami kaip širdies ligos  

I52* Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos (I60–I69) 

I60  Subarachnoidinis kraujavimas   

I61  Intracerebrinis kraujavimas 

I62  Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas  

I63  Smegenų infarktas 

I64  Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas  

I65  Precerebrinių arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto  

I66  Smegenų arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto  

I67  Kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos  

I68* Cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I69  Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės 

Arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos (I70–I79) 

I70  Aterosklerozė 
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I71  Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas 

I72  Kitos aneurizmos 

I73  Kitos periferinių kraujagyslių ligos  

I74  Arterijų embolija ir trombozė 

I77  Kiti arterijų ir arteriolių sutrikimai  

I78  Kapiliarų ligos  

I79* Arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur (I80–I89) 

I80  Flebitas ir tromboflebitas  

I81  Vartų venos trombozė 

I82  Kita veninė embolija ir trombozė  

I83  Kojų venų varikozė  

I84  Hemorojus  

I85  Stemplės venų mazgai 

I86  Kitų vietų venų varikozė  

I87  Kiti venų sutrikimai  

I88  Nespecifinis limfadenitas  

I89  Kiti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai  

Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai (I95–I99) 

I95  Hipotenzija  

I97  Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur  

I98* Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I99  Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai  

 

10 SKYRIUS 

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (J00–J99) 

Ūminis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (J00–J06) 

J00  Ūminis nazofaringitas [peršalimas] 

J01  Ūminis sinusitas 

J02  Ūminis faringitas 

J03  Ūminis tonzilitas 

J04  Ūminis laringitas ir tracheitas 

J05  Ūminis obstrukcinis laringitas [krupas] ir epiglotitas 

J06  Ūminės kelias vietas paţeidţiančios ir nepatikslintos vietos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

Gripas ir pneumonija (J09–J18) 

J09  Gripas, sukeltas nustatyto paukščių gripo viruso 

J10  Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų 

J11  Gripas, virusas nenustatytas 

J12  Virusų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

J13  Streptococcus pneumoniae sukelta pneumonija 

J14  Haemophilus influenzae sukelta pneumonija 

J15  Bakterijų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

J16  Kitų infekcinių veiksnių sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

J17* Pneumonija sergant  ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J18  Pneumonija, sukėlėjas nenustatytas 

Kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos (J20–J22) 

J20  Ūminis bronchitas 
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J21  Ūminis bronchiolitas 

J22  Nepatikslinta ūminė apatinių kvėpavimo takų infekcija 

Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos (J30–J39) 

J30  Vazomotorinis ir alerginis rinitas 

J31  Lėtinis rinitas, nazofaringitas ir faringitas 

J32  Lėtinis sinusitas 

J33  Nosies polipai 

J34  Kiti nosies ir prienosinių ančių paţeidimai 

J35  Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos 

J36  Peritonzilinis abscesas 

J37  Lėtinis laringitas ir laringotracheitas 

J38  Balso klosčių ir gerklų ligos, neklasifikuojamos kitur 

J39  Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos 

Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos (J40–J47) 

J40  Bronchitas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis 

J41  Paprastas, gleiviškai pūlingas  lėtinis bronchitas 

J42  Nepatikslintas lėtinis bronchitas 

J43  Emfizema 

J44  Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga 

J45  Astma 

J46  Astminė būklė 

J47  Bronchektazės 

Išorinių veiksnių sukeltos plaučių ligos (J60–J70) 

J60  Angliakasių pneumokoniozė 

J61  Pneumokoniozė, sukelta asbesto ir kitų mineralinių skaidulų 

J62  Pneumokoniozė, sukelta silicio turinčių dulkių 

J63  Pneumokoniozė, sukelta kitų neorganinių dulkių 

J64  Nepatikslinta pneumokoniozė 

J65  Pneumokoniozė sergant tuberkulioze 

J66  Kvėpavimo takų liga, sukelta specifinių organinių dulkių 

J67  Alerginis pneumonitas, sukeltas organinių dulkių 

J68  Kvėpavimo takų būklės, sukeltos įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

J69  Pneumonitas, sukeltas kietųjų medţiagų ir skysčių 

J70  Kvėpavimo takų būklės, sukeltos kitų išorinių veiksnių 

Kitos kvėpavimo takų ligos, daugiausia paţeidţiančios intersticinį audinį (J80–J84) 

J80  Suaugusiųjų respiracinis sindromas 

J81  Plaučių edema 

J82  Plaučių eozinofilija, neklasifikuojama kitur 

J84  Kitos intersticinės plaučių ligos 

Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės (J85–J86) 

J85  Plaučių ir tarpuplaučio abscesas 

J86  Piotoraksas 

Kitos pleuros ligos (J90–J94) 

J90  Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur 

J91* Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J92  Pleuros apnašos 

J93  Pneumotoraksas 

J94  Kitos pleuros būklės 

Kitos kvėpavimo sistemos ligos (J95–J99) 
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J95  Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų, neklasifikuojamas kitur 

J96  Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur 

J98  Kiti kvėpavimo sutrikimai 

J99* Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

11 SKYRIUS 

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (K00–K93) 

Burnos ertmės, seilių liaukų ir ţandikaulių ligos (K00–K14) 

K00 Dantų raidos ir dygimo sutrikimai 

K01 Įstrigę ir suspausti dantys 

K02 Dantų ėduonis 

K03 Kitos kietųjų danties audinių ligos 

K04 Pulpos ir periapikalinių audinių ligos 

K05 Gingivitas ir periodonto ligos 

K06 Kiti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai 

K07 Dantų ir veido anomalijos [įskaitant neteisingą sąkandį] 

K08 Kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai 

K09 Burnos ertmės cistos, neklasifikuojamos kitur 

K10 Kitos ţandikaulių ligos 

K11 Seilių liaukų ligos 

K12 Stomatitas ir susiję pakitimai 

K13 Kitos lūpų ir burnos gleivinės ligos 

K14 Lieţuvio ligos 

Stemplės, skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos (K20–K31) 

K20 Ezofagitas 

K21 Gastroezofaginio refliukso liga 

K22 Kitos stemplės ligos 

K23* Stemplės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K25 Skrandţio opa 

K26 Dvylikapirštės ţarnos opa 

K27 Peptinė opa, vieta nepatikslinta 

K28 Gastrojejuninė opa 

K29 Gastritas ir duodenitas 

K30 Dispepsija 

K31 Kitos skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos 

Kirmėlinės ataugos ligos (K35–K38) 

K35 Ūminis apendicitas 

K36 Kiti apendicitai 

K37 Nepatikslintas apendicitas 

K38 Kitos kirmėlinės ataugos ligos 

Išvarţos (K40–K46) 

K40 Kirkšninė išvarţa 

K41 Šlauninė išvarţa 

K42 Bambinė išvarţa 

K43  Pilvo sienos išvarţa 

K44 Diafragmos išvarţa 

K45 Kitos pilvinės išvarţos 
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K46 Nepatikslinta pilvo išvarţa 

Neinfekcinis enteritas ir kolitas (K50–K52) 

K50 Krono (Crohn) liga [sritinis enteritas] 

K51 Opinis kolitas 

K52 Kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas 

Kitos ţarnyno ligos (K55–K63) 

K55 Ţarnų kraujotakos sutrikimai 

K56 Paralyţinis ţarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvarţos 

K57 Ţarnų divertikulinė liga 

K58 Dirgliosios ţarnos sindromas 

K59 Kiti funkciniai ţarnyno sutrikimai 

K60 Išangės ir tiesiosios ţarnos įplėšos bei fistulės 

K61 Išangės ir tiesiosios ţarnos abscesas 

K62 Kitos išangės ir tiesiosios ţarnos ligos 

K63 Kitos ţarnų ligos 

Pilvaplėvės ligos (K65–K67) 

K65 Peritonitas 

K66 Kitos pilvaplėvės ligos 

K67* Pilvaplėvės paţeidimai sergant infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kepenų ligos (K70–K77) 

K70 Alkoholinė kepenų liga 

K71 Toksinė kepenų liga 

K72 Kepenų paţeidimas, neklasifikuojamas kitur 

K73 Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K74 Kepenų fibrozė ir cirozė 

K75 Kitos uţdegiminės kepenų ligos 

K76 Kitos kepenų ligos 

K77*          Kepenų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimai (K80–K87) 

K80 Tulţies pūslės akmenligė 

K81 Cholecistitas 

K82 Kitos tulţies pūslės ligos 

K83 Kitos tulţies latakų ligos 

K85 Ūminis pankreatitas 

K86 Kitos kasos ligos 

K87* Tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kitos virškinimo sistemos ligos (K90–K93) 

K90 Ţarnų malabsorbcija 

K91 Po procedūrų išsivystantys virškinimo sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

K92 Kitos virškinimo sistemos ligos 

K93* Kitų virškinimo organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

12 SKYRIUS 

ODOS IR POODŢIO LIGOS (L00–L99) 

Odos ir poodinių audinių infekcijos (L00–L08) 

L00 Stafilokokinis nuplikytos odos sindromas 
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L01 Impetiga  
L02 Odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 

L03 Celiulitas 
L04 Ūminis limfadenitas (limfmazgių uţdegimas) 

L05 Pilonidinė cista 
L08 Kitos vietinės odos ir poodinių audinių infekcijos 

Pūsliniai pakitimai (L10–L14) 

L10 Pūslinė (Pemphigus) 

L11 Kiti akantoliziniai pakitimai 
L12 Pemfigoidas  

L13 Kiti pūsliniai odos pakitimai 
L14* Pūsliniai odos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Dermatitas ir egzema (L20–L30) 

L20 Atopinis dermatitas  
L21 Seborėjinis dermatitas  

L22 Dermatitas nuo vystyklų 
L23 Alerginis kontaktinis dermatitas 

L24 Paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 
L25 Nepatikslintos prieţasties kontaktinis dermatitas 

L26 Eksfoliacinis dermatitas  
L27 Dermatitas, sukeltas į vidų patekusių medţiagų 
L28 Lėtinė paprastoji  kerpligė (Lichen simplex chronicus) ir nieţulys 
L29 Nieţėjimas (Pruritus) 

L30 Kiti dermatitai  

Papuloskvamoziniai pakitimai (L40–L45) 

L40 Psoriazė 

L41 Parapsoriazė  
L42 Roţinė dedervinė 
L43 Plokščioji kerpligė (Lichen planus) 

L44 Kiti papuloskvamoziniai (mazgeliniai pleiskanojantys) pakitimai 

L45* Papuloskvamoziniai pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Dilgėlinė ir eritema (raudonė) (L50–L54) 

L50 Dilgėlinė 
L51 Daugiaformė raudonė (Erythema multiforme) 

L52 Mazginė raudonė (Erythema nodosum) 

L53 Kitos eriteminės būklės 

L54* Eritema (raudonė) sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai (L55–L59) 

L55 Nudegimai saulės spinduliais 

L56 Kiti ūminiai odos paţeidimai, sukelti ultravioletinių spindulių 
L57 Odos pakitimai, sukelti ilgalaikio nejonizuojančių spindulių poveikio 

L58 Radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uţdegimas) 
L59 Kiti odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai 

Odos priklausinių ligos (L60–L75) 

L60 Nagų ligos 

L62* Nagų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
L63 Ţidininis nuplikimas (Alopecia areata) 

L64 Androgeninis nuplikimas 
L65 Kitos nerandinio nuplikimo rūšys 

L66 Randinis nuplikimas 
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L67 Plaukų spalvos ir stiebo patologija 
L68 Hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 
L70 Spuogai (Acne) 
L71 Roţinė (Rosacea) 

L72 Odos ir poodinio audinio folikulinės cistos 
L73 Kiti folikulų pakitimai 

L74 Ekrininių prakaito liaukų sutrikimai 
L75 Apokrininių prakaito liaukų sutrikimai 

Kitos odos ir poodinių audinių ligos (L80–L99) 

L80 Vitiligo liga (baltmė) 

L81 Kiti pigmentacijos sutrikimai 
L82 Seborėjinė keratozė (suragėjimas)  

L83 Juodoji akantozė 

L84 Suragėjimai ir sukietėjimai 
L85 Kitos epidermio sustorėjimo rūšys 

L86* Keratoderma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
L87 Transepiderminio pašalinimo sutrikimai 
L88 Gangreninė pioderma (Pyoderma gangrenosum) 

L89 Pragulų opos ir spaudimo plotai 

L90 Atrofiniai odos pakitimai 
L91 Hipertrofiniai odos pakitimai 

L92 Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai 
L93 Raudonoji vilkligė (Lupus erythematosus) 

L94 Kiti lokalūs jungiamojo audinio pakitimai 
L95 Odos vaskulitas, neklasifikuojamas kitur 

L97 Kojų opa, neklasifikuojama kitur 
L98 Kitos odos ir poodinių audinių ligos, neklasifikuojamos kitur 

L99* Kiti odos ir poodinių audinių pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

13 SKYRIUS 

JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS (M00–

M99) 

ARTROPATIJOS (M00–M25) 

Infekcinės artropatijos (M00–M03) 

M00 Pūlinis artritas 

M01* Tiesioginės sąnarių infekcijos sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M02 Reaktyviosios artropatijos 

M03* Poinfekcinės ir reaktyviosios artropatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Uždegiminės poliartropatijos (M05–M14) 

M05 Seropozityvus reumatoidinis artritas 
M06 Kitas reumatoidinis artritas 

M07* Psoriazinės ir enteropatinės artropatijos 
M08 Jaunatvinis (juvenilinis) artritas 

M09* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M10 Podagra  

M11 Kitos kristalinės artropatijos 
M12 Kitos specifinės artropatijos 

M13 Kitas artritas 
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M14* Artropatijos sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Artrozė (M15–M19) 

M15 Poliartrozė 

M16 Koksartrozė [klubo sąnario artrozė] 
M17 Gonartrozė [kelio sąnario artrozė] 

M18 Riešinio nykščio sąnario artrozė 

M19 Kita artrozė 

Kitos sąnarių ligos (M20–M25) 

M20 Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos 

M21 Kitos įgytos galūnių deformacijos 
M22 Girnelės ligos 

M23 Kelio sąnario vidiniai paţeidimai 
M24 Kiti specifiniai sąnario paţeidimai 

M25 Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (M30–M36) 

M30 Mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės 

M31 Kitos nekrozuojančios vaskulopatijos 

M32 Sisteminė raudonoji vilkligė 
M33 Dermatopolimiozitas 

M34 Sisteminė sklerozė 
M35 Kitas sisteminis jungiamojo audinio paţeidimas 

M36* Sisteminiai jungiamojo audinio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

              Dorsopatijos (M40–M54) 

Deformuojančios dorsopatijos (M40–M43) 

M40 Kifozė ir lordozė 

M41 Skoliozė 
M42 Nugaros osteochondrozė 

M43 Kitos deformuojančios dorsopatijos 

Spondilopatijos (M45–M49) 

M45 Ankilozinis spondilitas 
M46 Kitos uţdegiminės spondilopatijos 

M47 Spondilozė  
M48 Kitos spondilopatijos 

M49* Spondilopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kitos dorsopatijos (M50–M54) 

M50 Kaklo diskų ligos 

M51 Kitos tarpslankstelinio disko ligos 
M53 Kitos dorsopatijos, neklasifikuojamos kitur 

M54 Dorsalgija  

              MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ LIGOS (M60–M79) 

Raumenų ligos (M60–M63) 

M60 Miozitas 
M61 Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija) 

M62 Kitos raumenų ligos 
M63* Raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Sinovijos ir sausgyslių ligos (M65–M68) 

M65 Sinovitas ir tenosinovitas 
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M66 Spontaninis sinovijos ar sausgyslės plyšimas 
M67 Kitos sinovijos ir sausgyslių ligos 

M68* Sinovijos ar sausgyslės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kitos minkštųjų audinių ligos (M70–M79) 

M70 Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir spaudimo 

M71 Kitos bursopatijos 
M72 Fibroblastinės ligos 

M73* Minkštųjų audinių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
M75 Peties paţeidimai 

M76 Kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos 
M77 Kitos entezopatijos 

M79 Kitos minkštųjų audinių ligos, neklasifikuojamos kitur 

OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS (M80–M94) 

Kaulų tankio ir struktūros pažeidimai (M80–M85) 

M80 Osteoporozė su patologiniu lūţiu 

M81 Osteoporozė be patologinio lūţio 
M82* Osteoporozė sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

M83 Suaugusiųjų osteomaliacija 
M84 Kaulo vientisumo paţeidimai 

M85 Kiti kaulų tankio ir struktūros paţeidimai 

Kitos osteopatijos (M86–M90) 

M86 Osteomielitas 

M87 Osteonekrozė 
M88 Pedţeto (Paget) kaulų liga [deformuojantis ostitas (Osteitis deformans)] 

M89 Kitos kaulų ligos  
M90* Osteopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Chondropatijos (M91–M94) 

M91 Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė 

M92 Kita jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė 
M93 Kitos osteochondropatijos 

M94 Kitos kremzlių ligos  

Kitos jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M95–M99) 

M95 Kitos įgytos jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto deformacijos 
M96 Raumenų ir skeleto paţeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

M99 Biomechaniniai paţeidimai, neklasifikuojami kitur 

14 SKYRIUS 

LYTIES IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS (N00–N99) 

Glomerulų ligos (N00–N08) 

N00 Ūminis nefritinis sindromas 

N01 Greitai progresuojantis nefritinis sindromas 

N02 Kartotinė ir pastovi hematurija 

N03 Lėtinis nefritinis sindromas 

N04 Nefrozinis sindromas 

N05 Nepatikslintas nefritinis sindromas 

N06 Izoliuota proteinurija su patikslintais morfologiniais pakitimais 

N07 Paveldėta nefropatija, neklasifikuojama kitur 
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N08* Glomerulų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos (N10–N16) 

N10 Ūminis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas 

N11 Lėtinis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas 

N12 Kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis 

N13 Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija 

N14 Vaistų ir sunkiųjų metalų sukelti kanalėlių ir intersticinio audinio bei kanalėlių paţeidimai 

N15 Kitos inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos 

N16* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Inkstų nepakankamumas (N17–N19) 

N17 Ūminis inkstų nepakankamumas 

N18 Lėtinis inkstų nepakankamumas 

N19 Nepatikslintas inkstų nepakankamumas 

Inkstų ir šlapimo takų akmenligė (N20–N23) 

N20 Inksto ir šlapimtakio akmuo 

N21 Apatinių šlapimo takų akmuo 

N22* Šlapimo takų akmenuo sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N23 Inksto dieglys, nepatikslintas 

Kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai (N25–N29) 

N25 Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos 

N26 Nepatikslintos kilmės inkstų sumaţėjimas 

N27 Maţas inkstas dėl neţinomos prieţasties 

N28 Kiti inkstų ir šlapimtakių paţeidimai, neklasifikuojami kitur 

N29* Kiti inkstų ir šlapimtakių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kitos šlapimo sistemos ligos (N30–N39) 

N30 Cistitas 

N31 Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, neklasifikuojama kitur 

N32 Kiti šlapimo pūslės sutrikimai 

N33* Šlapimo pūslės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N34 Uretritas ir šlaplės sindromas 

N35 Šlaplės striktūra  

N36 Kiti šlaplės sutrikimai 

N37* Šlaplės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N39 Kiti šlapimo sistemos sutrikimai 

Vyro lyties organų ligos (N40–N51) 

N40 Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija 

N41 Priešinės liaukos (prostatos) uţdegiminės ligos 

N42 Kitos priešinės liaukos (prostatos) ligos 

N43 Sėklidės ir sėklinio virţelio vandenė 

N44 Sėklidės uţsisukimas 

N45 Orchitas ir epididimitas 

N46 Vyro nevaisingumas 

N47 Apyvarpės perteklius, fimozė ir parafimozė 

N48 Kitos varpos ligos 

N49 Uţdegiminės vyro lyties organų ligos, neklasifikuojamos kitur 

N50 Kitos vyro lyties organų ligos 

N51* Vyro lyties organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Krūties ligos (N60–N64) 

N60 Gerybinė krūties displazija 
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N61 Uţdegiminiai krūties paţeidimai 

N62 Krūties hipertrofija 

N63 Krūties sustandėjimas, nepatikslintas 

N64 Kitos krūties ligos 

Moters dubens organų uţdegiminės ligos (N70–N77) 

N70 Salpingitas ir ooforitas 

N71 Gimdos, išskyrus gimdos kaklelį, uţdegiminės ligos 

N72 Gimdos kaklelio uţdegiminės ligos 

N73 Kitos moters dubens organų uţdegiminės ligos 

N74* Moters dubens organų uţdegiminės ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N75 Didţiųjų makšties prieangio (Bartolinio)) liaukų ligos 

N76 Kiti makšties ir vulvos uţdegimai 

N77* Vulvos ir makšties išopėjimai bei uţdegimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Neuţdegiminės moters lyties organų ligos (N80–N98) 

N80 Endometriozė 

N81 Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas) 

N82 Moters lyties organų takų fistulės 

N83 Kiaušidţių, kiaušintakių ir plačiojo raiščio neuţdegiminės ligos 

N84 Moters lyties organų polipas 

N85 Kitos gimdos, išskyrus gimdos kaklelį, neuţdegiminės ligos 

N86 Gimdos kaklelio erozija ir ektopija 

N87 Gimdos kaklelio displazija 

N88 Kitos neuţdegiminės gimdos kaklelio ligos 

N89 Kitos neuţdegiminės makšties ligos 

N90 Kitos neuţdegiminės vulvos ir tarpvietės ligos 

N91 Mėnesinių nebuvimas, negausios ir retos mėnesinės 

N92 Gausios, daţnos ir nereguliarios mėnesinės 

N93 Kiti nenormalūs kraujavimai iš gimdos ir makšties 

N94 Skausmas ir kitos būklės, susijusios su moters lyties organais ir mėnesinių ciklu 

N95 Menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai 

N96 Įprastinis abortas 

N97 Moters nevaisingumas 

N98 Su dirbtiniu apvaisinimu susijusios komplikacijos 

Kiti lytinių ir šlapimo takų sutrikimai (N99) 

N99 Po atliktų procedūrų išsivystę lytinių ir šlapimo takų sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

15 SKYRIUS 

NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO (O00–O99) 

Abortu pasibaigęs nėštumas (O00–O08) 

O00 Negimdinis (ektopinis) nėštumas 

O01 Pūslinė išvisa 

O02 Kiti nenormalaus pastojimo dariniai 

O03 Savaiminis persileidimas 

O04 Dirbtinis abortas 

O05 Kitas abortas 

O06 Nepatikslintas abortas 

O07 Nepavykęs abortas 

O08 Aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa komplikacijos 
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Nėštumo trukmė (O09) 

O09 Nėštumo trukmė 

Edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai per nėštumo laikotarpį, gimdant ir laikotarpiu po gimdymo 

(O10–O16) 

O10 Anksčiau buvusi hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 

O11 Anksčiau buvę hipertenziniai sutrikimai su prisidėjusia proteinurija 

O12 Gestacinė [sukelta nėštumo] edema ir proteinurija be padidėjusio kraujospūdţio 

O13 Gestacinė [sukelta nėštumo] hipertenzija be ryškesnės proteinurijos 

O14 Gestacinė [sukelta nėštumo] hipertenzija su ryškia proteinurija 

O15 Eklampsija 

O16 Nepatikslintas motinos padidėjęs kraujospūdis 

Kiti motinos sutrikimai, daţniausiai susiję su nėštumu (O20–O29) 

O20 Kraujavimas nėštumo pradţioje 

O21 Gausus nėščiųjų vėmimas 

O22 Nėščiųjų venų paţeidimas 

O23 Nėščiųjų lytinių ir šlapimo takų infekcijos 

O24 Nėščiųjų cukrinis diabetas 

O25 Nėščiųjų mitybos sutrikimai 

O26 Motinos stebėjimas dėl kitų būklių, daţniausiai susijusių su nėštumu 

O28 Nenormalūs motinos patikrinimo prieš gimdymą rezultatai 

O29 Anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu 

Gimdyvės stebėjimas, susijęs su vaisiumi, amniono ertme (vandenmaišiu) ir galimomis gimdymo 

problemomis (O30–O48) 

O30 Daugiavaisis nėštumas 

O31 Specifinės daugiavaisio nėštumo komplikacijos 

O32 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomos ar įtariamos netaisyklingos vaisiaus pirmeigos 

O33 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomos ar įtariamos dubens disproporcijos 

O34 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomos ar įtariamos dubens organų patologijos 

O35 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomos ar įtariamos vaisiaus patologijos ar paţeidimo 

O36 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomų ar įtariamų vaisiaus problemų 

O40 Dauginė vandenmaišio vandenė 

O41 Kiti vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų  pakitimai 

O42 Pirmalaikis vaisiaus vandenų pūslės  plyšimas 

O43 Placentos paţeidimai 

O44 Pirmeigė placenta 

O45 Ankstyvas placentos atsidalijimas [placentos atšoka] 

O46 Kraujavimas prieš gimdymą, neklasifikuojamas kitur 

O47 Tariamasis gimdymas 

O48 Uţsitęsęs nėštumas 

Gimdymo komplikacijos (O60–O75) 

O60 Priešlaikinis gimdymas 

O61 Nepavykęs gimdymo suţadinimas 

O62 Gimdymo stangų sutrikimai 

O63 Ilgas gimdymas 

O64 Patologinis gimdymas dėl netaisyklingos vaisiaus padėties ar pirmeigos 

O65 Patologinis gimdymas dėl motinos dubens anomalijų 

O66 Kitas patologinis gimdymas  

O67 Gimdymas, komplikuotas kraujavimo, neklasifikuojamas kitur 

O68 Gimdymas, komplikuotas vaisiaus patologijos [paţeidimo] 

O69 Gimdymas, komplikuotas virkštelės patologijos 

O70 Tarpvietės plyšimai gimdant 
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O71 Kita akušerinė trauma 

O72 Kraujavimas po gimdymo 

O73 Uţsilikusi placenta ir vaisiaus dangalai  be kraujavimo 

O74 Anestezijos komplikacijos gimdant 

O75 Kitos gimdymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Gimdymas (O80–O82) 

O80 Vienavaisis savaiminis gimdymas 

O81 Vienavaisis gimdymas naudojant reples ar vakuumo ekstraktorių 

O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį 

Komplikacijos, daţniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo (O85–O92) 

O85 Kraujo uţkrėtimas (sepsis) po gimdymo 

O86 Kitos infekcijos po gimdymo 

O87 Venų komplikacijos po gimdymo 

O88 Akušerinė embolija 

O89 Anestezijos komplikacijos po gimdymo 

O90 Komplikacijos po gimdymo, neklasifikuojamos kitur 

O91 Krūties infekcijos, susijusios su vaiko gimimu 

O92 Kiti krūties ir laktacijos sutrikimai, susiję su vaiko gimimu 

Kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur (O94–O99) 

O94 Nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijų padariniai 

O95 Akušerinė mirtis dėl nepatikslintos prieţasties 

O96 Mirtis dėl bet kurios akušerinės prieţasties, įvykusi ne anksčiau kaip 42 dienos, bet ne vėliau kaip vieni metai 

po gimdymo 

O97 Mirtis dėl tiesioginių gimdymo padarinių 

O98 Motinos infekcinės ir parazitinės ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį 

po gimdymo 

O99 Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 

16 SKYRIUS 

TAM TIKROS  PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS (P00–P96) 

Motinos veiksnių ir nėštumo bei gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui (P00–P04) 

P00 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos būklių, kurios gali būti nesusijusios su dabartiniu 

nėštumu 

P01 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos inkstų ir šlapimo takų ligų 

P02 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos, virkštelės ir vaisiaus vandenų pūslės komplikacijų 

P03 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų gimdymo komplikacijų 

P04 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kenksmingų medţiagų, patekusių per placentą ar su motinos 

pienu, poveikio 

Sutrikimai, susiję su nėštumo trukme ir vaisiaus augimu (P05–P08) 

P05 Lėtas vaisiaus augimas ir vaisiaus mitybos sutrikimai 

P07 Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir maţos naujagimio kūno masės, neklasifikuojami kitur 

P08 Sutrikimai dėl ilgo nėštumo ir didelės naujagimio masės 

Gimdymo trauma (P10–P15) 

P10 Intrakranijinis paţeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos 

P11 Kiti centrinės nervų sistemos paţeidimai dėl gimdymo traumos 

P12 Galvos plaukuotosios dalies paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P13 Skeleto paţeidimas dėl gimdymo traumos 
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P14 Periferinės nervų sistemos paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P15 Kita gimdymo trauma 

Kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemų sutrikimai, būdingi perinataliniam laikotarpiui (P20–P29) 

P20 Antenatalinė intrauterinė hipoksija 

P21 Vaisiaus asfiksija gimdymo metu (intranatalinė) 

P22 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas 

P23 Įgimta pneumonija  

P24 Naujagimio aspiracijos sindromas 

P25 Intersticinė emfizema, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P26 Kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu 

P27 Lėtinė kvėpavimo takų liga, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P28 Kiti kvėpavimo sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 

P29 Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 

Perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos (P35–P39) 

P35 Įgimtos virusų sukeltos ligos 

P36 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis 

P37 Kitos įgimtos bakterijų ir parazitų sukeltos ligos 

P38 Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar be jo 

P39 Kitos perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos 

Vaisiaus ir naujagimio kraujavimas bei hematologiniai sutrikimai (P50–P61) 

P50 Vaisiaus kraujavimas 

P51 Vaisiaus kraujavimas iš bambutės 

P52 Vaisiaus ir naujagimio netrauminis kraujavimas į kaukolės vidų 

P53 Vaisiaus ir naujagimio hemoraginė liga 

P54 Kiti vaisiaus ir naujagimio kraujavimai 

P55 Vaisiaus ir naujagimio imuninė hemolizinė liga 

P56 Vaisiaus vandenė dėl hemolizinės ligos 

P57 Branduolių gelta 

P58 Naujagimio gelta dėl kitos intensyvios hemolizės 

P59 Naujagimio gelta dėl kitos ir nepatikslintos prieţasties 

P60 Vaisiaus ir naujagimio diseminuota intravaskulinė koaguliacija 

P61 Kiti perinataliniai hematologiniai sutrikimai 

Praeinantys vaisiui ir naujagimiui būdingi vidaus sekrecijos liaukų ir medţiagų apykaitos sutrikimai (P70–

P74) 

P70 Praeinantys vaisiui ir naujagimiui būdingi angliavandenių apykaitos sutrikimai 

P71 Praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai 

P72 Kiti praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų sutrikimai 

P74 Kiti praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų ir medţiagų apykaitos sutrikimai 

Vaisiaus ir naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai (P75–P78) 

P75* Ţarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus sergant cistine fibroze (E84.1†) 

P76 Kitas naujagimio ţarnų nepraeinamumas 

P77 Vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas 

P78 Kiti perinataliniai virškinimo sistemos sutrikimai 

Vaisiaus ir naujagimio dangų bei  termoreguliacijos sutrikimai (P80–P83) 

P80 Naujagimio hipotermija 

P81 Kiti naujagimio  termoreguliacijos sutrikimai 

P83 Kitos vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų paţeidimo būklės 

Kitos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu (P90–P96) 

P90 Naujagimio traukuliai 
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P91 Kiti naujagimio smegenų veiklos sutrikimai 

P92 Naujagimio maitinimo sutrikimai 

P93 Reakcija į vaistus, skiriamus vaisiui bei naujagimiui, ir intoksikacija jais 

P94 Naujagimio raumenų tonuso sutrikimai 

P95 Vaisiaus mirtis dėl nepatikslintos prieţasties 

P96 Kitos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu 

 17 SKYRIUS 

ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR 

CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS (Q00–Q99) 

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos (Q00–Q07) 

Q00 Anencefalija (besmegenystė) ir panašios formavimosi ydos 
Q01 Encefalocelė (galvos smegenų išvarţa) 

Q02 Mikrocefalija 
Q03 Įgimta hidrocefalija 

Q04 Kitos įgimtos galvos smegenų formavimosi ydos 
Q05 Įskilas stuburas (Spina bifida) 

Q06 Kitos įgimtos nugaros smegenų formavimosi ydos 
Q07 Kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos 

Įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos (Q10–Q18) 

Q10 Įgimtos vokų, ašarų  aparato  ir akiduobės formavimosi ydos 

Q11 Anoftalmija, mikroftalmija ir makroftalmija 
Q12 Įgimtos lęšio formavimosi ydos 

Q13 Įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos 
Q14 Įgimtos akies uţpakalinio segmento formavimosi ydos 

Q15 Kitos įgimtos akies formavimosi ydos 

Q16 Įgimtos ausies formavimosi ydos, sutrikdančios klausą 
Q17 Kitos įgimtos ausies formavimosi ydos 

Q18 Kitos įgimtos veido ir kaklo formavimosi ydos 

Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos (Q20–Q28) 

Q20 Įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos 
Q21 Įgimtos širdies pertvaros formavimosi ydos 

Q22 Įgimtos plautinio kamieno ir triburio voţtuvų formavimosi ydos 
Q23 Įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) voţtuvų formavimosi ydos 

Q24 Kitos įgimtos širdies formavimosi ydos 
Q25 Įgimtos didţiųjų arterijų formavimosi ydos 

Q26 Įgimtos didţiųjų venų formavimosi ydos 
Q27 Kitos įgimtos periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi ydos 

Q28 Kitos įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos 

Įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos (Q30–Q34) 

Q30 Įgimtos nosies formavimosi ydos 

Q31 Įgimtos gerklų formavimosi ydos 
Q32 Įgimtos trachėjos ir bronchų formavimosi ydos 

Q33 Įgimtos plaučių formavimosi ydos 
Q34 Kitos įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos 

Lūpos ir gomurio defektai (Q35–Q37) 

Q35 Gomurio nesuaugimas 
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Q36 Lūpos nesuaugimas 
Q37 Gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu 

Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos (Q38–Q45) 

Q38 Kitos įgimtos lieţuvio, burnos ir ryklės formavimosi ydos 

Q39 Įgimtos stemplės formavimosi ydos 
Q40 Kitos įgimtos viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi ydos 

Q41 Įgimtas plonosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 
Q42 Įgimtas storosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Q43 Kitos įgimtos ţarnų formavimosi ydos 
Q44 Įgimtos tulţies pūslės, tulţies latakų ir kepenų formavimosi ydos 

Q45 Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 

Įgimtos lyties organų formavimosi ydos (Q50–Q56) 

Q50 Įgimtos kiaušidţių, kiaušintakių ir plačiųjų raiščių formavimosi ydos 

Q51 Įgimtos gimdos ir gimdos kaklelio formavimosi ydos 
Q52 Kitos įgimtos moters lyties organų formavimosi ydos 

Q53 Kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė) 
Q54 Hipospadija 

Q55 Kitos įgimtos vyro lyties organų formavimosi ydos 
Q56 Neaiški lytis ir pseudohermafroditizmas 

Įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos (Q60–Q64) 

Q60 Inkstų agenezė ir kitos inkstų redukcinės ydos 

Q61 Cistinė inkstų liga 
Q62 Įgimti obstrukciniai inkstų geldelės defektai ir įgimtos šlapimtakio formavimosi ydos 

Q63 Kitos įgimtos inkstų formavimosi ydos 

Q64 Kitos įgimtos šlapimo sistemos formavimosi ydos 

Įgimtos raumenų ir skeleto   sistemos formavimosi ydos bei deformacijos (Q65–Q79) 

Q65 Įgimta klubo sąnario deformacija 
Q66 Įgimtos pėdos deformacijos 

Q67 Įgimtos galvos, veido, stuburo ir krūtinės ląstos raumenų ir skeleto, deformacijos 
Q68 Kitos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos 

Q69 Polidaktilija (daugpirštystė) 
Q70 Sindaktilija (pirštų suaugimas) 

Q71 Redukciniai rankos defektai 
Q72 Redukciniai kojos defektai 

Q73 Nepatikslintos galūnės redukciniai defektai 
Q74 Kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos 

Q75 Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos 
Q76 Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos 

Q77 Osteochondrodisplazija su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais 
Q78 Kitos osteochondrodisplazijos 

Q79 Įgimtos raumenų ir skeleto  sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 

Kitos įgimtos formavimosi ydos (Q80–Q89) 

Q80 Įgimta ichtiozė (ţuvies oda) 

Q81 Pūslinė epidermolizė 
Q82 Kitos įgimtos odos formavimosi ydos 

Q83 Įgimtos krūties formavimosi ydos 
Q84 Kitos įgimtos dangų formavimosi ydos 

Q85 Fakomatozės, neklasifikuojamos kitur 
Q86 Įgimti formavimosi ydų sindromai, sukelti ţinomų egzogeninių prieţasčių, neklasifikuojami kitur 

Q87 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, paţeidţiantys daugelį sistemų  



61 

 

Q89 Kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 

Chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur (Q90–Q99) 

Q90 Dauno (Down) sindromas 
Q91 Edvardso (Edwards) ir Patau (Patau) sindromai 

Q92 Kitos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur 
Q93 Autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur 

Q95 Subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai ţymenys, neklasifikuojami kitur 
Q96 Ternerio (Turner) sindromas 

Q97 Kitos lytinių chromosomų anomalijos, kai yra moteriškasis fenotipas, neklasifikuojamos kitur 
Q98 Kitos lytinių chromosomų anomalijos, kai yra vyriškasis fenotipas, neklasifikuojamos kitur 

Q99 Kitos chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur 

18 SKYRIUS 

SIMPTOMAI, POŢYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI 

LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR (R00–

R99) 

Simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos ir kvėpavimo sistemomis (R00–R09) 

R00 Širdies ritmo sutrikimai 
R01 Širdies ūţesiai ir širdies tonai 

R02 Gangrena, neklasifikuojama kitur 
R03 Nenormalus kraujospūdis be diagnozės 

R04 Kraujavimas iš kvėpavimo takų 
R05 Kosulys 

R06 Kvėpavimo sutrikimai 
R07 Gerklės ir krūtinės skausmas 

R09 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos ir kvėpavimo sistemomis 

Simptomai ir poţymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu (R10–R19) 

R10 Pilvo ir dubens skausmas 
R11 Pykinimas ir vėmimas 

R12 Rėmuo  

R13 Rijimo sutrikimas (disfagija) 
R14 Pilvo pūtimas ir į jį panašios būklės 

R15 Išmatų nelaikymas 
R16 Hepatomegalija ir splenomegalija, neklasifikuojamos kitur 

R17 Gelta, nepatikslinta 
R18 Ascitas 

R19 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu 

Simptomai ir poţymiai, susiję su oda ir poodiniu audiniu (R20–R23) 

R20 Odos jautrumo sutrikimai 
R21 Bėrimas ir kiti nespecifiniai odos pakitimai 

R22 Lokalizuotas odos ir poodţio pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 
R23 Kiti odos pakitimai 

Simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir griaučių sistemomis (R25–R29) 

R25 Nenormalūs nevalingi judesiai 

R26 Eisenos ir judėjimo sutrikimai 
R27 Kiti koordinacijos sutrikimai 

R29 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir griaučių sistemomis 
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Simptomai ir poţymiai, susiję su šlapimo organų sistema (R30–R39) 

R30 Skausmas, susijęs su šlapinimusi 
R31 Hematurija, nepatikslinta 

R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas 
R33 Šlapimo susilaikymas (retencija) 

R34 Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir maţas šlapimo kiekis (oligurija) 
R35 Gausus šlapinimasis (poliurija) 

R36 Išskyros iš šlaplės 
R39 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su šlapimo organų sistema 

Simptomai ir poţymiai, susiję su paţinimo, suvokimo ypatybėmis, emocine būsena ir elgesiu (R40–R46) 

R40 Mieguistumas (somnolencija), sustingimas (stuporas) ir koma 

R41 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su atpaţinimu ir supratimu 

R42 Svaigulys ir galvos sukimasis 
R43 Uodimo ir skonio sutrikimai 

R44 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu 
R45 Simptomai ir poţymiai, susiję su emocine būsena 

R46 Simptomai ir poţymiai, susiję su išvaizda ir elgesiu 

Simptomai ir poţymiai, susiję su kalba ir balsu (R47–R49) 

R47 Kalbos sutrikimai, neklasifikuojami kitur  
R48 Disleksija ir kitos simbolinės disfunkcijos, neklasifikuojamos kitur 

R49 Balso pakitimai 

Bendrieji simptomai ir poţymiai (R50–R69) 

R50 Neaiškios kilmės karščiavimas 

R51 Galvos skausmas 
R52 Skausmas, neklasifikuojamas kitur 

R53 Negalavimas ir nuovargis 
R54 Senatvė 

R55 Apalpimas ir kolapsas 
R56 Priepuoliai, neklasifikuojami kitur 

R57 Šokas, neklasifikuojamas kitur 
R58 Kraujavimas, neklasifikuojamas kitur 

R59 Padidėję limfmazgiai 
R60 Edema, neklasifikuojama kitur 

R61 Hiperhidrozė 
R62 Normalios fiziologinės sklaidos, vystymosi sutrikimas 

R63 Simptomai ir poţymiai, susiję su maistu ir mityba 
R64 Kacheksija 

R68 Kiti bendrieji simptomai ir poţymiai 
R69 Neţinomos ir nepatikslintos sergamumo prieţastys 

Nenormalūs kraujo tyrimo duomenys be diagnozės (R70–R79) 

R70 Padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis ir pakitęs plazmos klampumas 

R71 Raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) pakitimai 
R72 Baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) pakitimai, neklasifikuojami kitur 

R73 Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje 

R74 Nenormalus fermentų kiekis serume 

R75 Laboratoriniai ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] radiniai 

R76 Kiti nenormalūs imunologiniai radiniai serume  

R77 Kiti plazmos baltymų pakitimai 

R78 Vaistų ir kitų, normaliai kraujyje neaptinkamų medţiagų, nustatymas 

R79 Kiti nenormalūs kraujo cheminės sudėties radiniai 
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Nenormalūs šlapimo tyrimo duomenys be diagnozės (R80–R82) 

R80 Izoliuota proteinurija 
R81 Glikozurija 

R82 Kiti nenormalūs radiniai šlapime  

Nenormalūs kitų organizmo skysčių, medţiagų ir audinių tyrimo duomenys be diagnozės (R83–R89) 

R83 Nenormalūs smegenų skysčio tyrimo radiniai 

R84 Nenormalūs pavyzdţių iš kvėpavimo organų ir krūtinės ląstos tyrimo duomenys 

R85 Nenormalūs radiniai pavyzdţiuose iš virškinimo organų ir pilvo ertmės 

R86 Nenormalūs išskyrų iš vyro lyties organų tyrimo duomenys 

R87 Nenormalūs išskyrų iš moters lyties organų tyrimo duomenys 

R89 Nenormalūs kitų organų, sistemų ir audinių pavyzdţių tyrimų duomenys 

Nenormalūs diagnostinių ir funkcinių tyrimų duomenys be diagnozės (R90–R94) 

R90 Nenormalūs radiniai centrinės nervų sistemos diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

R91 Nenormalūs radiniai plaučių diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

R92 Nenormalūs radiniai krūties diagnostiniuose vaizdo įrašuose  

R93 Nenormalūs radiniai kitų organizmo struktūrų diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

R94 Nenormalūs funkcinių tyrimų duomenys 

Nepatikslintos ir neţinomos mirties prieţastys (R95–R99) 

R95 Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas 

R96 Kitos staigios mirtys dėl neaiškios prieţasties 
R98 Mirtis be prieţiūros (liudytojų) 

R99 Kitos nepatikslintos ir neapibūdintos mirties prieţastys  

 

19 SKYRIUS 

SUŢALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI (S00–

T98) 

Galvos suţalojimai (S00–S09) 

S00 Galvos paviršinis suţalojimas 

S01 Galvos ţaizda 
S02 Kaukolės ir veido kaulų lūţiai 

S03 Galvos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 

S04 Galvinių nervų suţalojimas 

S05 Akies ir akiduobės suţalojimas 

S06 Intrakranijinis suţalojimas 

S07 Galvos traiškytinis suţalojimas 
S08 Galvos dalies trauminė amputacija 

S09 Kiti ir nepatikslinti galvos suţalojimai 

Kaklo suţalojimai (S10–S19) 

S10 Kaklo paviršinis suţalojimas 

S11 Kaklo ţaizda 
S12 Kaklo lūţis 

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 
S14 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas kaklo lygyje 

S15 Kaklo kraujagyslių suţalojimas 
S16 Kaklo raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

S17 Kaklo traiškytinis suţalojimas 
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S18 Kaklo trauminė amputacija 
S19 Kiti ir nepatikslinti kaklo suţalojimai 

Krūtinės ląstos suţalojimai (S20–S29) 

S20 Krūtinės ląstos paviršinis suţalojimas 

S21 Krūtinės ląstos ţaizda 
S22 Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio ir krūtininės stuburo dalies lūţis 

S23 Krūtinės ląstos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 
S24 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas krūtinės ląstos lygyje 

S25 Krūtinės ląstos kraujagyslių suţalojimas 
S26 Širdies suţalojimas 

S27 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų suţalojimas 
S28 Krūtinės ląstos traiškytinis suţalojimas ir dalies krūtinės ląstos trauminė amputacija 

S29 Kiti ir nepatikslinti krūtinės ląstos suţalojimai 

Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens suţalojimai (S30–S39) 

S30 Paviršinis pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens suţalojimas 

S31 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens ţaizdos 
S32 Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūţis 

S33 Juosmeninės stuburo dalies ir dubens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 
S34 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje 

S35 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kraujagyslių suţalojimas 

S36 Pilvo ertmės organų suţalojimas 

S37 Šlapimo ir dubens organų suţalojimas 
S38 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens traiškytinis suţalojimas bei trauminė amputacija 

S39 Kiti ir nepatikslinti pilvo, nugaros apatinės dalies bei dubens suţalojimai 

Peties ir ţasto suţalojimai (S40–S49) 

S40 Peties ir ţasto paviršinis suţalojimas 

S41 Peties ir ţasto ţaizda 
S42 Peties ir ţasto lūţis 

S43 Peties juostos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai 
S44 Nervų suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S45 Kraujagyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 
S46 Raumenų ir sausgyslių suţalojimaseties ir ţasto lygyje 

S47 Peties ir ţasto traiškytinis suţalojimas 
S48 Peties ir ţasto trauminė amputacija 

S49 Kiti ir nepatikslinti peties bei ţasto suţalojimai 

Alkūnės ir dilbio suţalojimai (S50–S59) 

S50 Dilbio paviršinis suţalojimas 
S51 Dilbio ţaizda 

S52 Dilbio lūţis 
S53 Dilbio kaulų išnirimas ir alkūnės sąnario raiščių patempimas 

S54 Nervų suţalojimas dilbio lygyje 
S55 Kraujagyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56 Raumenų ir sausgyslių suţalojimasdilbio lygyje 
S57 Dilbio traiškytinis suţalojimas 

S58 Dilbio trauminė amputacija 
S59 Kiti ir nepatikslinti dilbio suţalojimai 

Riešo ir plaštakos suţalojimai (S60–S69) 

S60 Riešo ir plaštakos paviršinis suţalojimas 

S61 Riešo ir plaštakos ţaizda 

S62 Lūţis riešo ir plaštakos lygyje  
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S63 Riešo ir plaštakos sąnarių išnirimai bei raiščių  patempimai 
S64 Nervų suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65 Kraujagyslių suţalojimasriešo ir plaštakos lygyje 
S66 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S67 Riešo ir plaštakos traiškytinis suţalojimas 

S68 Riešo ir plaštakos trauminė amputacija 

S69 Kiti ir nepatikslinti riešo bei plaštakos suţalojimai  

Klubo ir šlaunies suţalojimai (S70–S79) 

S70 Klubo ir šlaunies paviršinis suţalojimas 
S71 Klubo ir šlaunies ţaizda 

S72 Šlaunikaulio lūţis 
S73 Šlaunikaulio išnirimas bei klubo sąnario raiščių patempimas 

S74 Nervų suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 
S75 Kraujagyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S76 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 
S77 Klubo ir šlaunies traiškytinis suţalojimas 

S78 Klubo ir šlaunies trauminė amputacija 
S79 Kiti ir patikslinti klubo bei šlaunies suţalojimai 

Kelio ir blauzdos suţalojimai (S80–S89) 

S80 Blauzdos paviršinis suţalojimas 

S81 Blauzdos ţaizda 
S82 Blauzdos, įskaitant kelį, lūţis 

S83 Kelio sąnario išnirimai ir raiščių patempimai 
S84 Nervų suţalojimas blauzdos lygyje 

S85 Kraujagyslių suţalojimas blauzdos lygyje 

S86 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas blauzdos lygyje 
S87 Blauzdos traiškytinis suţalojimas 

S88 Blauzdos trauminė amputacija 
S89 Kiti ir nepatikslinti blauzdos suţalojimai 

Čiurnos ir pėdos suţalojimai (S90–S99) 

S90 Čiurnos ir pėdos paviršinis suţalojimas 

S91 Čiurnos ir pėdos ţaizda 
S92 Pėdos lūţis, išskyrus čiurną 

S93 Čiurnos ir pėdos sąnarių šnirimai ir raiščių patempimai 

S94 Čiurnos ir pėdos nervų suţalojimas 

S95 Čiurnos ir pėdos kraujagyslių suţalojimas 
S96 Čiurnos ir pėdos raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis suţalojimas 
S98 Čiurnos ir pėdos trauminė amputacija 

S99 Kiti ir nepatikslintis čiurnos bei pėdos suţalojimai 

Kelių kūno sričių suţalojimai (T00–T07) 

T00 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T01 Ţaizdos, apimančios kelias kūno sritis 
T02 Lūţiai, apimantys kelias kūno sritis 

T03 Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias kūno sritis 
T04 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T05 Trauminės amputacijos, apimančios kelias kūno sritis 
T06 Kiti suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis, neklasifikuojami kitur 

T07 Nepatikslinti dauginiai suţalojimai 

Nepatikslintų liemens, galūnės dalių ar kūno sričių suţalojimai (T08–T14) 

T08 Stuburo lūţis, lygis nepatikslintas 
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T09 Kiti stuburo ir liemens suţalojimai, lygis nepatikslintas 
T10 Rankos lūţis, lygis nepatikslintas 

T11 Kiti rankos suţalojimai, lygis nepatikslintas 
T12 Kojos lūţis, lygis nepatikslintas 

T13 Kiti kojos suţalojimai, lygis nepatikslintas 
T14 Nepatikslintos kūno srities suţalojimas 

Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15–T19) 

T15 Išorinės akies svetimkūnis 

T16 Ausies svetimkūnis 
T17 Svetimkūnis kvėpavimo takuose 

T18 Svetimkūnis virškinimo trakte  
T19 Svetimkūnis lyties ir šlapimo organuose 

Nudegimai (T20–T31) 

Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį (T20–T25) 

T20 Galvos ir kaklo nudegimai 
T21 Liemens nudegimai 

T22 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimai 
T23 Riešo ir plaštakos nudegimai 

T24 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nudegimai 
T25 Čiurnos ir pėdos nudegimai 

Akių ir vidaus organų nudegimai (T26–T28) 

T26 Akies ir jos priedinių organų nudegimai 

T27 Kvėpavimo takų nudegimai 
T28 Kitų vidaus organų nudegimai 

Dauginių ir nepatikslintų kūno sričių nudegimai (T29–T31) 

T29 Kelių kūno sričių nudegimas 
T30 Nudegimas, kūno sritis nepatikslinta 

T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal paţeistą kūno paviršiaus plotą 
 

Nušalimai (T33–T35) 

T33 Paviršiniai nušalimai 
T34 Nušalimai su audinių nekroze 

T35 Nušalimai, apimantys kelias kūno sritis, ir nepatikslinti nušalimai 

Apsinuodijimai narkotikais, vaistais, medikamentais ir biologinėmis medţiagomis (T36–T50) 

T36 Apsinuodijimas sisteminiais antibiotikais 
T37 Apsinuodijimas kitais priešinfekciniais ir antiparazitiniais vaistais 

T38 Apsinuodijimas hormonais ir jų sintetiniais pakaitalais bei antagonistais, neklasifikuojamais kitur 
T39 Apsinuodijimas neopioidiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais vaistais 

T40 Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] 
T41 Apsinuodijimas anestetikais ir medicininėmis dujomis 

T42 Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais migdomaisiais vaistais ir preparatais nuo 

Parkinsono (Parkinson) ligos 

T43 Apsinuodijimas psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur 
T44 Apsinuodijimas vaistais, veikiančiais vegetacinę (autonominę) nervų sistemą 

T45 Apsinuodijimas  sisteminiais ir hematologiniais preparatais, neklasifikuojamais kitur 
T46 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais širdies ir kraujagyslių sistemą 

T47 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais virškinimo sistemą 
T48 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą 

T49 Apsinuodijimas vietiškai vartojamais preparatais,  veikiančiais odą ir gleivines, taip pat preparatais, 

vartojamais oftalmologijoje, otorinolaringologijoje ir odontologijoje  
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T50 Apsinuodijimas diuretikais ir kitais nepatikslintais vaistais, preparatais ir biologinėmis medţiagomis 

Nemedicininės paskirties medţiagų toksinis poveikis (T51–T65) 

T51 Alkoholio toksinis poveikis 
T52 Organinių tirpiklių toksinis poveikis 

T53 Halogenų darinių ir alifatinių bei aromatinių angliavandenilių toksinis poveikis 
T54 Korozinių medţiagų toksinis poveikis 

T55 Muilų ir detergentų toksinis poveikis 
T56 Metalų toksinis poveikis 

T57 Kitų neorganinių junginių toksinis poveikis 
T58 Anglies monoksido toksinis poveikis 

T59 Neorganinių dujų, dūmų ir garų poveikis 
T60 Pesticidų toksinis poveikis 

T61 Suvalgytų nuodingų jūros produktų poveikis 

T62 Kitų suvalgytų nuodingų medţiagų toksinis poveikis 
T63 Kontaktų su nuodingais gyvūnais toksinis poveikis 

T64 Maisto, uţteršto aflatoksinais ir kitais mikotoksinais, toksinis poveikis 
T65 Kitų ir nepatikslintų medţiagų toksinis poveikis 

Kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai (T66–T78) 

T66 Nepatikslintas radiacijos poveikis 

T67 Šilumos ir šviesos poveikis 
T68 Hipotermija 

T69 Kiti ţemos temperatūros poveikiai 
T70 Oro slėgio ir vandens slėgio poveikis 

T71 Asfiksija 
T73 Kitų trūkumų poveikiai 

T74 Blogo elgesio sindromai 
T75 Kitų išorinių prieţasčių poveikis 

T78 Nepageidaujami poveikiai, neklasifikuojami kitur 

Tam tikros ankstyvos suţalojimų komplikacijos (T79) 

T79 Tam tikros ankstyvos traumų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur (T80–T88) 

T80 Komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 

T81 Procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 
T82 Širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

T83 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 
T84 Ortopedinių endoprotezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

T85 Kitų vidinių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 
T86 Nepavykusi organo ar audinio transplantacija ir atmetimas 

T87 Komplikacijos, būdingos replantacijai ir amputacijai 
T88 Kitos chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Kitos suţalojimų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur (T89) 

T89 Kitos patikslintos suţalojimų komplikacijos 

Suţalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai (T90–T98) 

T90 Galvos suţalojimų padariniai 
T91 Kaklo ir liemens suţalojimų padariniai 

T92 Rankos suţalojimų padariniai 
T93 Kojos suţalojimų padariniai 

T94 Suţalojimų, apimančių kelias ir nepatikslintas kūno sritis, padariniai 
T95 Nudegimų ir nušalimų padariniai 

T96 Apsinuodijimų narkotikais, vaistais ir biologinėmis medţiagomis padariniai 
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T97 Nemedicininės paskirties medţiagų toksinio poveikio padariniai 
T98 Kitų ir nepatikslintų išorinių prieţasčių poveikių padariniai 

 

20 SKYRIUS 

SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS  PRIEŢASTYS (U50–Y98) 

VEIKLA (U50–U73) 

Sportuojant arba vykdant laisvalaikio veiklą (U50–U72) 

U50 Komandinis sportas su kamuoliu 

U51 Komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos 

U52 Komandinis vandens sportas 

U53 Laivyba 

U54 Individualios vandens sporto šakos 

U55 Sporto ant ledo ir sniego šakos 

U56 Individualaus sporto šakos 

U57 Akrobatinio sporto šakos 

U58 Estetinė veikla 

U59 Rakečių sportas 

U60 Taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos 

U61 Kovinis sportas 

U62 Jėgos sportas 

U63 Ţirgų sportas 

U64 Ekstremalus sportas 

U65 Ratinių variklinių transporto priemonių sportas 

U66 Ratinių nevariklinių transporto priemonių sportas 

U67 Daugiakovė 

U68 Aviacijos sportas 

U69 Kita su mokykla susijusi rekreacinė veikla 

U70 Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla 

U71 Nepatikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla 

U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla 

Kitos veiklos vykdymas (U73) 

U73 Kita veikla 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI (V00–X59) 

Transporto įvykiai (V00–V99) 

Pėstysis, sužeistas  transporto įvykio metu (V00–V09) 

V00 Pėstysis, suţeistas susidūręs su kita pėsčiųjų transporto priemone 

V01 Pėstysis , suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V02 Pėstysis, suţeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis 

V03 Pėstysis, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

V04 Pėstysis, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

V05 Pėstysis, suţeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone 

V06 Pėstysis, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone  

V09 Pėstysis, suţeistas  kito ir nepatikslinto transporto įvykio metu  

Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas  transporto įvyko metu (V10–V19) 

V10 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V11 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone 
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V12 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis 

transporto priemonėmis 

V13 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu 

sunkveţimiu 

V14 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar 

autobusu 

V15 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto 

priemone 

V16 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V17 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V18 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V19 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Motociklininkas, sužeistas  transporto įvykio metu (V20–V29) 

V20 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V21 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V22 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis  transporto priemonėmis 

V23 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu  

V24 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

V25 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone 

V26 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V27 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V28 Motociklininkas, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V29 Motociklininkas, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Važiuojantysis trirate  transporto priemone, sužeistas  transporto įvykio metu (V30–V39) 

V30 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V31 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V32 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis  

transporto priemonėmis 

V33 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu 

sunkveţimiu  

V34 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

V35 Vaţiuojantysis trirate transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto 

priemone 

V36 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V37 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V38 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V39 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Važiuojantysis  automobiliu, sužeistas  transporto įvykio metu (V40–V49) 

V40 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V41 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V42 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis  transporto 

priemonėmis 

V43 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu  

V44 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

V45 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone 

V46 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V47 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V48 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V49 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu , sužeistas  transporto įvykio metu (V50–V59) 

V50 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V51 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 
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V52 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis  motorinėmis 

transporto priemonėmis 

V53 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar 

dengtu sunkveţimiu  

V54 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar 

autobusu 

V55 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto 

priemone 

V56 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V57 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V58 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V59 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu , suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas  transporto įvykio metu (V60–V69) 

V60 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V61 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V62 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis 

transporto priemonėmis 

V63 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu 

sunkveţimiu  

V64 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar 

autobusu 

V65 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto 

priemone 

V66 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V67 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V68 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V69 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Važiuojantysis autobusu, sužeistas  transporto įvykio metu (V70–V79) 

V70 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

V71 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

V72 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis 

V73 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu  

V74 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

V75 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone 

V76 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

V77 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

V78 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

V79 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Kiti antžeminiai  transporto įvykiai (V80–V89) 

V80 Raitelis ar vaţiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu 

V81 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu 

V82 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas  transporto įvykio metu 

V83 Vaţiuojantysis specialia transporto priemone, daţniausiai naudojama pramonėje, suţeistas  transporto įvykio 

metu 

V84 Vaţiuojantysis specialia transporto priemone, daţniausiai naudojama ţemės ūkyje, suţeistas  transporto 

įvykio metu 

V85 Vaţiuojantysis specialia statybose naudojama transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu 

V86 Vaţiuojantysis specialiu visureigiu ar kita motorine transporto priemone, sukonstruota vaţinėti ne keliais, 

suţeistas  transporto įvykio metu 

V87 Patikslintas eismo įvykis, bet  nukentėjusiojo transporto priemonė  neţinoma 

V88 Patikslintas ne eismo įvykis, bet  nukentėjusiojo transporto priemonė  neţinoma 

V89 Nelaimingi atsitikimai su motorinėmis ar nemotorinėmis transporto priemonėmis, kurių tipas nepatikslintas  
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Nelaimingi atsitikimai su vandens transporto priemonėmis  (V90–V94) 

V90 Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone 

V91 Kitoks suţeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive 

V92 Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone 

V93 Nelaimingas atsitikimas, susijęs su  vandens transportu  be laivo avarijos ir paskendimo  

V94 Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse  

Nelaimingi atsitikimai oro ir kosminiame transporte (V95–V97) 

V95 Nelaimingas atsitikimas su motoriniu skraidymo aparatu, kai suţeisti skridusieji  

V96 Nelaimingas atsitikimas su nemotoriniu skraidymo aparatu, kai suţeisti skridusieji  

V97 Kiti patikslinti oro transporto nelaimingi atsitikimai  

Kiti ir nepatikslinti transporto įvykiai (V98–V99) 

V98 Kiti patikslinti transporto įvykiai 

V99 Kiti nepatikslinti transporto įvykiai 

Kitos išorinės atsitiktinių suţeidimų  prieţastys (W00–X59) 

Nukritimai (W00–W19) 

W00 Griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego 

W01 Griuvimas lygioje vietoje  paslydus, einant ar  uţkliuvus 

W02 Kritimas čiuoţiant pačiūţomis, šliuoţiant  slidėmis, vaţinėjantis riedučiais ir riedlentėmis  

W03 Kitas griuvimas lygioje vietoje  susidūrus su kitu asmeniu ar kitam asmeniui pastūmus  

W04 Kritimas, kai asmuo transportuojamas  ar  palaikomas kitų asmenų 

W05 Nukritimas nuo invalido vėţimėlio  

W06 Nukritimas nuo lovos  

W07 Nukritimas nuo kėdės  

W08 Nukritimas nuo kitų baldų  

W09 Nukritimas nuo  ţaidimų aikštelės įrenginių 

W10 Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų  

W11 Kritimas ant ir nuo kitų pakėlimo įrenginių  

W12 Kritimas ant ir nuo pastolių 

W13 Kritimas statybose  

W14 Nukritimas nuo medţio 

W15 Nukritimas nuo uolos 

W16 Suţeidimas (ne paskendimas) dėl nardymo ar šokinėjimo į vandenį  

W17 Kitas kritimas  nuo vieno lygio ant  kito 

W18 Kitas griuvimas  lygioje vietoje 

W19 Nepatikslintas nukritimas (griuvimas) 

Negyvų mechaninių jėgų poveikis (W20–W49) 

W20 Mesto, išmesto  ar krintančio objekto smūgis 

W21 Atsitrenkimas į sportinį inventorių  ar smūgis juo  

W22 Atsitrenkimas į kitus objektus ar smūgis jais  

W23 Patekimas, sutraiškymas,  suspaudimas tarp objektų 

W24 Sąlytis su pakėlimo ar transportavimo įrenginiais, neklasifikuojamas kitur  

W25 Sąlytis  su aštriu stiklu 

W26 Sąlytis  su peiliu, kardu ar durklu 

W27 Sąlytis  su nemotoriniais  įrankiais 

W28 Sąlytis  su motorine vejapjove 

W29 Sąlytis  su kitais motoriniais  įrankiais ir namų apyvokos mechanizmais  

W30 Sąlytis  su ţemės ūkio mechanizmais  

W31 Sąlytis  su kitais ir nepatikslintais mechanizmais  

W32 Asmeninio naudojimo  šaunamojo ginklo šūvis  

 

W34 Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo  
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W35 Garo katilo sprogimas ar trūkimas  

W36 Dujų cilindro  sprogimas ar  trūkimas 

W37 Padangos, vamzdţio ar ţarnos su slėgiu sprogimas  ar trūkimas 

W38 Kitų patikslintų įrenginių sprogimas  ar trūkimas  

W39 Fejerverko sprogimas  

W40 Kitų medţiagų sprogimas 

W41 Didelio spaudimo srovės poveikis 

W42 Triukšmo poveikis 

W43 Vibracijos poveikis 

W44 Svetimkūnis, patekęs į vidų per  akį ar  natūralią  angą 

W45 Svetimkūnis ar kitas  objektas, patekęs  į vidų per odą 

W46 Kontaktas su poodine adata 

W49 Kitų ir nepatikslintų negyvų mechaninių jėgų poveikis 

Gyvų  jėgų sukeltas mechaninis  poveikis (W50–W64) 

W50 Kito asmens uţkliudymas, pastūmimas, spyris, sumušimas, apdraskymas 

W51 Atsimušimas arba atsitrenkimas į kitą asmenį  

W52 Sutraiškymas, suspaudimas, sumindymas minios ar kilus panikai  

W53 Ţiurkės sukandţiojimas  

W54 Šuns sukandţiojimas ar partrenkimas  

W55 Kito ţinduolio sukandţiojimas ar partrenkimas   

W56 Sąlytis  su jūros gyvūnu 

W57 Nenuodingų vabzdţių ir kitų nenuodingų nariuotakojų sukandţiojimas ar įgėlimas 

W58 Krokodilo sukandţiojimas ar partrenkimas 

W59 Kitų roplių sukandţiojimas ar partrenkimas  

W60 Sąlytis  su augalų spygliais, dygliais ir aštriais  lapais 

W61 Kontaktas su paukščiais 

W64 Kitų ir nepatikslintų gyvų mechaninių jėgų poveikis 

Atsitiktinis paskendimas  (W65–W74) 

W65 Paskendimas  vonioje 

W66 Paskendimas  įkritus į vonią 

W67 Paskendimas  plaukymo baseine 

W68 Paskendimas  įkritus į plaukymo  baseiną 

W69 Paskendimas  natūraliame vandens telkinyje 

W70 Paskendimas įkritus į  vandens telkinį 

W73 Kitas patikslintas paskendimas  

W74 Nepatikslintas paskendimas  

Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas (W75–W84) 

W75 Atsitiktinis uţdusimas ir uţspaudimas lovoje 

W76 Kitoks atsitiktinis pasikorimas ir pasismaugimas 

W77 Grėsmė kvėpavimui  dėl įgriuvimo,  ţemių ar kitų medţiagų uţgriuvimo 

W78 Skrandţio turinio  įkvėpimas  

W79 Maisto įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją (uţsikimšimą) 

W80 Kitų medţiagų  įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją (uţsikimšimą) 

W81  Atsidūrimas aplinkoje su  sumaţėjusiu deguonies kiekiu 

W83 Kitas patikslintas kvėpavimo sutrikdymas 

W84 Nepatikslintas kvėpavimo sutrikdymas 

Elektros srovės, radiacijos ir ekstremalios aplinkos  oro temperatūros bei slėgio poveikis (W85–W99) 

W85 Elektros perdavimo linijų poveikis 

W86 Kitos patikslintos elektros srovės poveikis 

W87 Nepatikslintos elektros srovės poveikis 

W88 Jonizuojančiosios radiacijos poveikis 
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W89 Dirbtinės matomos ir ultravioletinės šviesos poveikis 

W90 Kitos nejonizuojančiosios radiacijos poveikis 

W91 Nepatikslinto tipo radiacijos poveikis 

W92 Dirbtinio didelio  karščio poveikis 

W93 Dirbtinio didelio  šalčio poveikis 

W94 Didelio ir kintančio oro slėgio  poveikis 

W99 Kitų ir nepatikslintų dirbtinių aplinkos veiksnių poveikis 

Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis (X00–X09) 

X00  Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis 

X01  Nekontroliuojamos ugnies   ne pastate ar statinyje poveikis 

X02 Kontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis 

X03 Kontroliuojamo gaisro  ne pastate ar statinyje poveikis 

X04 Labai degių medţiagų degimo poveikis 

X05 Naktinių drabuţių degimo ar lydymosi poveikis 

X06 Kitų drabuţių ar papuošalų degimo ar lydymosi poveikis  

X08 Patikslintų dūmų, gaisro  ir liepsnos poveikis 

X09 Nepatikslintų dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis 

Sąlytis su karščiu  ir karštomis medžiagomis (X10–X19) 

X10 Sąlytis su karštu maistu, gėrimais,  riebalais ir maistiniais aliejais 

X11 Sąlytis su karštu vandentiekio vandeniu 

X12 Sąlytis su kitais karštais skysčiais 

X13 Sąlytis su vandens garais ir karštais garais 

X14 Sąlytis su karštu oru ir dujomis 

X15 Sąlytis su karštais namų apyvokos daiktais  

X16 Sąlytis su karštais šildymo įrenginiais, radiatoriais ir vamzdţiais 

X17 Sąlytis su karštais varikliais, mašinomis ir įrankiais 

X18 Sąlytis su kitais karštais metalais 

X19 Sąlytis su kitu ir nepatikslintu karščiu ir karštomis medţiagomis 

Sąlytis su nuodingaisiais gyvūnais ir  augalais (X20–X29) 

X20 Sąlytis su nuodingosiomis gyvatėmis ir drieţais 

X21 Sąlytis su nuodingaisiais vorais 

X22 Sąlytis su skorpionais 

X23 Sąlytis su širšėmis, vapsvomis ir bitėmis 

X24 Sąlytis su šimtakojais ir nuodingaisiais daugiakojais (tropiniais) 

X25 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais nariuotakojais 

X26 Sąlytis su nuodingaisiais  jūrų gyvūnais ir augalais 

X27 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais gyvūnais 

X28 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais augalais 

X29 Sąlytis su kitais nepatikslintais nuodingaisiais gyvūnais ar augalais 

Gamtos jėgų poveikis (X30–X39) 

X30 Intensyvaus natūralaus karščio poveikis 

X31 Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis 

X32 Saulės šviesos poveikis 

X33 Ţaibo auka 

X34 Ţemės drebėjimo auka 

X35 Ugnikalnio išsiverţimo auka 

X36 Griūties, nuošliauţos ir kitokio grunto judėjimo auka 

X37 Katastrofinės audros auka 

X38 Potvynio auka 

X39 Kitų ir nepatikslintų gamtos jėgų poveikis 

Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis (X40–X49) 
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X40 Atsitiktinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais  ir jų 

poveikis 

X41 Atsitiktinis apsinuodijimas antiepilepsiniais , raminamaisiais bei migdomaisiais , antiparkinsoniniais ir 

psichotropiniais vaistais  bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur 

X42 Atsitiktinis apsinuodijimas  narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas 

kitur 

X43 Atsitiktinis apsinuodijimas  vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis 

X44 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais  medikamentais ir biologinėmis medţiagomis bei jų poveikis 

X45 Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis 

X46 Atsitiktinis apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais bei jų poveikis 

X47 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis dujomis ir garais bei jų poveikis 

X48 Atsitiktinis apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis 

X49 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medţiagomis  bei jų poveikis 

Persitempimas, bastymasis (kelionės) ir nepritekliai (X50–X57) 

X50 Persitempimas bei sunkūs ir kartotiniai  judesiai 

X51 Bastymasis (kelionės) ir judėjimas 

X52 Ilgas buvimas nesvarumo aplinkoje  

X53 Maisto stygius 

X54 Vandens stygius 

X57 Nepatikslinti trūkumai 

Kitų ir nepatikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis (X58–X59) 

X58 Kitų patikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis 

X59 Nepatikslintų veiksnių  atsitiktinis poveikis 

Tyčiniai susiţalojimai (X60–X84) 

X60 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas nenarkotiniais  analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais 

preparatais  

X61 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, 

antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamas kitur 

X62 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, 

neklasifikuojamas kitur 

X63 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą 

X64 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais  medikamentais ir biologinėmis medţiagomis 

X65 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu  

X66 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais 

X67 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitomis dujomis ir garais  

X68 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas pesticidais  

X69 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medţiagomis  

X70 Tyčinis susiţalojimas  pasikariant, pasismaugiant ir uţdūstant 

X71 Tyčinis susiţalojimas  pasiskandinant 

X72 Tyčinis susiţalojimas pistoleto šūviu  

X74 Tyčinis susiţalojimas  kito ir nepatikslinto šaunamojo ginklo šūviu 

X75 Tyčinis susiţalojimas  sprogstamųjų medţiagų sprogimu 

X76 Tyčinis susiţalojimas  gaisru ir ugnimi  

X77 Tyčinis susiţalojimas  vandens garais, karštais garais ir karštais daiktais  

X78 Tyčinis susiţalojimas  aštriais daiktais 

X79 Tyčinis susiţalojimas bukais daiktais 

X80 Tyčinis susiţalojimas  nušokus nuo  aukštumos 

X81 Tyčinis susiţalojimas iššokus prieš judantį objektą ar atsigulus jo kelyje 

X82 Tyčinis susiţalojimas patekus po motorine transporto priemone 

X83 Tyčinis susiţalojimas  kitais patikslintais būdais 

X84 Tyčinis susiţalojimas  nepatikslintais būdais 

Pasikėsinimas (X85–Y09) 
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X85 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medţiagas 

X86 Pasikėsinimas vartojant  korozines  medţiagas 

X87 Pasikėsinimas vartojant pesticidus 

X88 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus 

X89 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medţiagas 

X90 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medţiagas 

X91 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uţdusinant 

X92 Pasikėsinimas skandinant 

X93 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto 

X95 Pasikėsinimas šaunant iš  kito ir nepatikslinto šaunamojo ginklo 

X96 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis 

X97 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį 

X98 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus 

X99 Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus 

Y00 Pasikėsinimas naudojant  bukus daiktus 

Y01 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos 

Y02 Pasikėsinimas pastumiant ar padedant auką prieš judantį objektą 

Y03 Pasikėsinimas sutraiškant motorine transporto priemone 

Y04 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą 

Y05 Pasikėsinimas išţaginti naudojant fizinę jėgą 

Y06 Vienišumas ir apleistumas  

Y07 Kiti blogo elgesio sindromai 

Y08 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones 

Y09 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones 

Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas (Y10–Y34) 

Y10 Apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais  ir jų poveikis, kai 

ketinimas nepatikslintas 

Y11 Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais 

vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas neţinomas 

Y12 Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai 

ketinimas neţinomas 

Y13 Apsinuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis, kai ketinimas 

neţinomas  

Y14 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais  medikamentais ir biologinėmis medţiagomis bei jų poveikis, kai 

ketinimas neţinomas  

Y15 Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas neţinomas  

Y16 Apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei  halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais bei jų poveikis, kai 

ketinimas neţinomas  

Y17 Apsinuodijimas kitomis dujomis ir garais bei jų poveikis, kai ketinimas neţinomas  

Y18 Apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis, kai ketinimas neţinomas  

Y19 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medţiagomis bei jų poveikis, kai 

ketinimas neţinomas  

Y20 Pasikorimas, pasmaugimas ir uţdusimas, kai ketinimas neţinomas  

Y21 Paskendimas, kai ketinimas neţinomas  

Y22 Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas  neţinomas 

Y24 Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas neţinomas  

Y25 Suţalojimas sprogmenimis, kai ketinimas neţinomas  

Y26 Gaisro ir ugnies poveikis, kai ketinimas neţinomas  

Y27 Susiţalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais objektais, kai ketinimas neţinomas  

Y28 Suţalojimas aštriais objektais, kai ketinimas neţinomas 

 Y29 Suţalojimas bukais objektais, kai ketinimas neţinomas  

Y30 Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos, kai ketinimas neţinomas  

Y31 Nukritimas, gulėjimas ar išbėgimas priešais judantį objektą ar atsitrenkimas į jį , kai ketinimas neţinomas  

Y32 Sutraiškymas motorine  transporto priemone, kai ketinimas neţinomas  
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Y33 Kiti patikslinti įvykiai, kai ketinimas neţinomas  

Y34 Nepatikslinti įvykiai, kai ketinimas neţinomas  

Teisėtas jėgos panaudojimas ir karinės operacijos (Y35–Y36) 

Y35 Teisėtas jėgos panaudojimas 

Y36 Karinės operacijos 

Medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos (Y40–Y84) 

Medikamentai ir biologinės medžiagos, kurios paskirtos gydymui, sukėlė atvirkštinius efektus (Y40–Y59) 

Y40 Sisteminiai antibiotikai 

Y41 Kiti sisteminiai antimikrobiniai ir antiparazitiniai vaistai  

Y42 Hormonai,  jų sintetiniai pakaitalai ir antagonistai, neklasifikuojami kitur 

Y43 Pirminiai sisteminiai preparatai  

Y44 Preparatai, pirmiausiai veikiantys kraujo sudėtines dalis 

Y45 Analgetikai, antipiretikai ir priešuţdegiminiai vaistai 

Y46 Antiepilepsiniai ir antiparkinsoniniai vaistai  

Y47 Raminamieji (sedatyviniai) ir migdomieji vaistai  

Y48 Anestetikai ir gydymui naudojamos dujos 

Y49 Psichotropiniai vaistai, neklasifikuojami kitur 

Y50 Centrinės nervų sistemos stimuliatoriai, neklasifikuojami kitur 

Y51 Vaistai, pirmiausiai veikiantys autonominę nervų sistemą 

Y52 Vaistai, pirmiausiai veikiantys širdies ir kraujagyslių sistemą 

Y53 Vaistai, pirmiausiai veikiantys virškinimo sistemą 

Y54 Vaistai, pirmiausiai veikiantys vandens balansą, mineralinių medţiagų ir šlapimo rūgšties metabolizmą  

Y55 Vaistai, pirmiausiai veikiantys lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą 

Y56 Topinės (vietinės) medţiagos, pirmiausiai veikiančios odą ir gleivinę, taip pat oftalmologijoje, 

otorinolaringologijoje ir stomatologijoje vartojami vaistai 

Y57 Kiti ir nepatikslinti preparatai 

Y58 Bakterinės vakcinos 

Y59 Kitos ir nepatikslintos vakcinos ir biologinės medţiagos 

Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems  teikiama chirurginė ir medicinos pagalba (Y60–Y69) 

Y60 Netyčinis įpjovimas, punkcija, perforacija ar kraujavimas teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą 

Y61 Svetimkūnis, atsitiktinai paliktas kūne teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą 

Y62 Nepakankamas sterilumas  teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą 

Y63 Netinkamas dozavimas teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą  

Y64 Uţterštos medicininės ir biologinės medţiagos 

Y65 Kiti nelaimingi atsitikimai teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą 

Y66 Chirurginės ar medicinos pagalbos nesuteikimas 

Y69 Nepatikslintas nelaimingas atsitikimas  teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą 

Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas   diagnostikai ir  gydymui susijęs su nelaimingais atsitikimais (Y70–Y82) 

Y70 Anesteziologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y71 Kardiovaskuliniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y72 Otorinolaringologinė įranga, susijusi su nelaimingais atsitikimais 

Y73 Gastroenterologiniai ir urologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y74 Bendrieji ligoninėse ir ligoninių personalo naudojami įrenginiai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y75 Neurologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y76 Akušeriniai ir ginekologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y77 Oftalmologiniai įtaisai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y78 Radiologiniai įrengimai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y79 Ortopediniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y80 Medicininiai prietaisai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y81 Bendrosios ir plastinės chirurgijos aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Y82 Kiti ir nepatikslinti medicininiai įrenginiai, susiję su nelaimingais atsitikimais 
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Chirurginės ir kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio  nenormalių  reakcijų ar  vėliau įvykusių  komplikacijų, 

neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu (Y83–Y84) 

Y83 Chirurginės operacijos ar kitos chirurginės procedūros kaip prieţastis ligonio  nenormalių  reakcijų ar vėliau 

įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo  procedūros  metu 

Y84 Kitos medicininės procedūros kaip prieţastis ligonio nenormalių reakcijų ar  vėliau įvykusių  komplikacijų, 

neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu 

Išorinių sergamumo ir mirtingumo prieţasčių padariniai (Y85–Y89) 

Y85 Transporto įvykių padariniai 

Y86 Kitų nelaimingų atsitikimų padariniai 

Y87 Tyčinio  susiţalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai 

Y88 Chirurginės ir medicinos pagalbos, kaip išorinės prieţasties, padariniai 

Y89 Kitų išorinių prieţasčių padariniai 

Papildomi faktoriai, susiję su sergamumo ir mirtingumo prieţastimis, klasifikuojamomis kitur (Y90–Y98) 

Y90 Alkoholio  buvimas, patvirtintas nustačius  alkoholio kiekį kraujyje  

Y91 Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius intoksikacijos laipsnį 

Y92 Įvykio vieta 

Y95 Komos būklė 

Y96 Būklė, sąlygota darbo 

Y97 Būklė, sąlygota aplinkos uţteršimo 

Y98 Būklė, sąlygota gyvenimo būdo 

 

 

21 SKYRIUS 

SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI 

SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE (Z00–Z99) 

Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose pasitikrinimui ir/ar ištyrimui (Z00–Z13) 

Z00 Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir 

ištyrimas  
Z01 kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos patikrinimas ir 

ištyrimas 
Z02 Ištyrimas ir apsilankymas dėl administracinių prieţasčių 

Z03 Medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių 

Z04 Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų prieţasčių 
Z06 bakterijų atsparumas antibiotikams 

Z08 tolesnis sekimas po piktybinių navikų gydymo 
Z09 tolesnis sekimas po gydymo dėl kitų būklių, bet ne piktybinių navikų 

Z10 Įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas 
Z11 Specialus ištyrimas dėl infekcinių ir parazitinių ligų 

Z12 Specialus ištyrimas dėl piktybinių navikų 
Z13 Specialus patikrinimas dėl kitų ligų ir sutrikimų 

Asmenys, kuriems galimai gresia uţkrečiamosios ligos  (Z20–Z29) 

Z20 Kontaktas su sergančiaisiais uţkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis 

Z21 besimptominis infekuotumas ţmogaus imunodeficito virusu [ŢIV] 
Z22 Infekcinių ligų nešiotojas 

Z23 Imunizacijos nuo vienos bakterinės ligos poreikis 
Z24 Imunizacijos nuo tam tikros vienos virusinės ligos poreikis 

Z25 Imunizacijos nuo kitos vienos virusinės ligos poreikis 
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Z26 Imunizacijos nuo kitos vienos infekcinės ligos poreikis 
Z27 Imunizacijos nuo infekcinių ligų kombinacijos poreikis 

Z28 Neatlikta imunizacija 
Z29 Kitų profilaktinių priemonių poreikis 

Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl su reprodukcija susijusių aplinkybių (Z30–

Z39) 

Z30 Konsultavimas dėl kontracepcijos 

Z31 Konsultavimas dėl vaisingumo 
Z32 Nėštumo nustatymas ir patikrinimas 

Z33 Atsitiktinis nėštumas 
Z34 Normalaus nėštumo stebėjimas prieţiūra  

Z35 Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos faktoriams  
Z36 Patikrinimas prieš gimdymą 

Z37 Gimdymo rezultatas 
Z38 Gyvi gimę kūdikiai pagal jų gimimo vietas 

Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo 

Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl specialių procedūrų ir medicinos 

pagalbos (Z40–Z54) 

Z40 Profilaktinė chirurgija 
Z41 Procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti 

Z42 Tolesnis stebėjimas, apimantis plastinę chirurgiją  
Z43 Dirbtinių angų prieţiūra 

Z44 Išorinių protezų parinkimas ir pritaikymas 
Z45 Implantuotų prietaisų pritaikymas ir prieţiūra 

Z46 Kitų prietaisų parinkimas ir pritaikymas 
Z47 Kita ortopedinė pagalba 

Z48 kita tolesnė chirurginė pagalba 
Z49 prieţiūra atliekant dializę 

Z50 prieţiūra atliekant reabilitacines procedūras 
Z51 Kita medicininė prieţiūra  

Z52 Organų ir audinių donoras 
Z53 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl specialių neatliktų procedūrų,  

Z54 Sveikimas 

Asmenys, kurių sveikatai kyla grėsmė dėl socialinių ekonominių ir psichosocialinių aplinkybių 

(Z55–Z65) 

Z55 Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu 
Z56 Problemos, susijusios su darbu ir nedarbu 

Z57 Profesinių rizikos faktorių poveikis 
Z58 Problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais 

Z59 Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis  
Z60 Problemos, susijusios su socialine aplinka 

Z61 Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais 
Z62 Kitos problemos, susijusios su auklėjimu 

Z63 Kitos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, įskaitant šeimines aplinkybes 
Z64 Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis 

Z65 Problemos, susijusios su kitomis psichosocialinėmis aplinkybėmis 

Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitų aplinkybių (Z70–Z76) 

Z70 Konsultavimas dėl seksualinių nuostatų, elgesio ir orientacijos 

Z71 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitokio konsultavimo ar gydytojų 

konsultacijų, neklasifikuojamas kitur 
Z72 Problemos, susijusios su gyvenimo būdu 
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Z73 Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus 
Z74 Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens 

Z75 Problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba 
Z76 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitų aplinkybių 

Asmenys, kurių sveikatai kyla grėsmė dėl šeimos narių ir jų pačių ligos istorijos bei dėl tam tikrų 

aplinkybių, turinčių įtakos sveikatos būklei (Z80–Z99) 

Z80 Piktybiniai navikai šeimoje 

Z81 Psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje 
Z82 Tam tikras invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą 

Z83 Kiti specifiniai sutrikimai šeimoje 
Z84 Kitos būklės šeimoje 

Z85 Buvę asmeniui piktybiniai navikai  
Z86 Buvusios asmeniui tam tikros kitos ligos 

Z87 Buvusios asmeniui kitos ligos ir būklės 
Z88 Buvusi asmeniui alergija vaistams, medikamentams ir biologinėms medţiagoms 

Z89 Įgytas galūnės nebuvimas 
Z90 Įgytas organų nebuvimas, neklasifikuojamas kitur 

Z91 Buvę asmeniui rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur 
Z92 Buvęs gydymas 

Z93 Dirbtinės organizmo angos 
Z94 Persodinti organai ir audiniai 

Z95 Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantai  
Z96 Kiti funkciniai implantai 

Z97 Kiti prietaisai 
Z98 Kitos būklės po procedūrų 

Z99 Negalėjimas apsieiti be pagalbinių mašinų ir įrenginių, neklasifikuojamas kitur 

 

 

22 SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES KODAI (U00–U49) 

Naujų neaiškios etiologijos ligų laikinasis priskyrimas (U00–U49) 

U04 Sunkus ūminis respiracinis sindromas [SŪRS]
9
 

 
 

 

 

 

1 SKYRIUS 
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TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS 

(A00–B99) 

 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

A00–A09 Ţarnyno infekcinės ligos 

A15–A19 Tuberkuliozė 

A20–A28 Tam tikros bakterinės zoonozinės ligos 

A30–A49 Kitos bakterijų sukeltos ligos 

A50–A64 Daţniausiai lytiškai plintančios infekcijos 

A65–A69 Kitos spirochetų sukeltos ligos 

A70–A74 Kitos chlamidijų sukeltos ligos 

A75–A79 Riketsijų sukeltos ligos 

A80–A89 Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos 

A90–A99 Nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir hemoraginės karštligės 

B00–B09 Virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės paţeidimai 

B15–B19 Virusiniai hepatitai 

B20–B24 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukelta liga 

B25–B34 Kitos virusų sukeltos ligos 

B35–B49 Mikozės 

B50–B64 Pirmuonių sukeltos ligos 

B65–B83 Helmintozės 

B85–B89 Pedikuliozė, akariazė ir kitos invazijos 

B90–B94 Infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės 

B95–B97 Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai 

B99 Kitos infekcinės ligos 

 

Apima: ligas, kurios įprastai yra vadinamos užkrečiamosiomis ar plintančiomis 

Papildomą kodą (Z06.-) naudokite nurodyti antibiotiką, kuriam bakterija yra atspari. 

Išskyrus: infekcinės ligos nešiojimą ar įtariamą nešiojimą (Z22.-) 

tam tikros vietos infekcijas – žr. su organizmo sistemomis susijusius skyrius 
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infekcijas ir parazitines ligas, komplikuojančias nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį *išskyrus akušerinę stabligę ir 

žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą+ (O98.-) 

infekcijas ir parazitines ligas, būdingas perinataliniu laikotarpiu *išskyrus naujagimių stabligę, įgimtą sifilį, perinatalinę 

gonokokinę infekciją ir perinatalinę žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą+ (P35–P39) 

gripą ir kitas ūmines kvėpavimo takų infekcijas (J00–J22) 

 

ŢARNYNO INFEKCINĖS LIGOS 

(A00–A09) 

A00 Cholera 

A00.0 Cholera, sukelta choleros vibriono – Vibrio cholerae 01, biovar cholerae 

Klasikinė cholera 

A00.1 Cholera, sukelta choleros El Toro vibriono – Vibrio cholerae 01, biovar eltor 

El Toro cholera 

A00.9 Cholera, nepatikslinta 

A01 Vidurių šiltinė ir paratifai 

A01.0 Vidurių šiltinė 

Infekcija, sukelta Salmonella typhi 

A01.1 Paratifas A 

A01.2 Paratifas B 

A01.3 Paratifas C 

A01.4 Paratifas, nepatikslintas 

Infekcijos, kurias sukėlė Salmonella paratyphi, neklasifikuojamos kitaip  

A02 Kitos salmonelių sukeltos infekcijos 

Apima: infekcijas ar intoksikacijas maistu, kurias sukelia visos Salmonella rūšys, išskyrus S. typhi ir S. paratyphi 

A02.0 Salmonelių sukeltas enteritas 

Salmoneliozė 

A02.1 Salmonelių sukeltas sepsis 

A02.2 Lokalizuota salmonelių sukelta infekcija 

Salmonelių sukeltas: 

• artritas† (M01.3-*) 

• meningitas† (G01*) 

• osteomielitas† (M90.2-*) 

• pneumonija† (J17.0*) 

• inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio liga† (N16.0*) 

A02.8 Kitos patikslintos salmonelių sukeltos infekcijos 

A02.9 Salmonelių sukelta infekcija, nepatikslinta 
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A03 Šigeliozė 

A03.0 Šigeliozė, sukelta Shigella dysenteriae 

A grupės šigeliozė *Šiga-Kruzo (Shiga-Kruse) dizenterija] 

A03.1 Šigeliozė, sukelta Shigella flexneri 

B grupės šigeliozė 

A03.2 Šigeliozė, sukelta Shigella boydii 

C grupės šigeliozė 

A03.3 Šigeliozė, sukelta Shigella sonnei 

D grupės šigeliozė 

A03.8 Kita šigeliozė 

A03.9 Šigeliozė, nepatikslinta 

Bakterijų sukelta dizenterija, neklasifikuojama kitaip 

A04 Kitos bakterijų sukeltos ţarnyno infekcijos 

Išskyrus: maisto intoksikacijas, klasifikuojamas kitur: 

• listeriozę (A32.-) 

• kitas, sukeltas bakterijų (A05.-) 

• salmonelių sukeltas intoksikacijas maistu ir infekcijas (A02.-) 

• toksinį kenksmingų maisto produktų poveikį (T61–T62) 

• tuberkuliozinį enteritą (A18.3) 

A04.0 Enteropatogeninės Escherichia coli sukelta infekcija 

A04.1 Enterotoksigeninės Escherichia coli sukelta infekcija 

A04.2 Enteroinvazinės Escherichia coli sukelta infekcija 

A04.3 Enterohemoraginės Escherichia coli sukelta infekcija 

A04.4 Kitos Escherichia coli sukeltos ţarnyno infekcijos 

Escherichia coli sukeltas enteritas, neklasifikuojamas kitaip 

A04.5 Kampilobakterijų sukeltas enteritas 

1122 

A04.6 Yersinia enterocolitica sukeltas enteritas 

Išskyrus: ne žarnyno jersiniozę (A28.2) 

A04.7 Clostridium difficile sukeltas enterokolitas 

Clostridium difficile sukelta intoksikacija maistu 

Pseudomembraninis kolitas 

A04.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos ţarnyno infekcijos 

A04.9 Bakterijų sukelta ţarnyno infekcija, nepatikslinta 

Bakterijų sukeltas enteritas, neklasifikuojamas kitaip 

A05 Kitos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: Clostridium difficile sukeltą intoksikaciją maistu ir infekciją (A04.7) 

Escherichia coli sukeltą infekciją (A04.0–A04.4) 
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listeriozę (A32.-) 

salmonelių sukeltą intoksikaciją maistu ir infekciją (A02.-) 

toksinį kenksmingų maisto produktų poveikį (T61–T62) 

A05.0 Stafilokokų sukelta intoksikacija maistu 

A05.1 Botulizmas 

Klasikinė Clostridium botulinum sukelta intoksikacija maistu  

A05.2 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] sukelta intoksikacija maistu 

Nekrozuojantis enteritas 

Pig-bel 

A05.3 Vibrio parahaemolyticus sukelta intoksikacija maistu 

A05.4 Bacillus cereus sukelta intoksikacija maistu 

A05.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu 

A05.9 Bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu, nepatikslintos 

A06 Amebiazė 

Apima: Entamoeba histolytica sukeltą infekciją 

Išskyrus: kitas pirmuonių sukeltas žarnyno ligas (A07.-) 

A06.0 Ūminė  ţarnyno amebiazė 

Ūminė amebiazė 

Žarnyno amebiazė, neklasifikuojama kitaip 

A06.1 Lėtinė intersticinė amebiazė 

A06.2 Amebų sukeltas nedizenterinis kolitas 

A06.3 Ţarnų ameboma  

Ameboma, neklasifikuojama kitaip 

A06.4 Amebų sukeltas kepenų abscesas 

Kepenų amebiazė 

A06.5 Amebų sukeltas plaučių abscesas 

Amebų sukeltas plaučių (ir kepenų) abscesas 

A06.6 Amebų sukeltas smegenų abscesas 

Amebų sukeltas smegenų (ir plaučių) (ir kepenų) abscesas 

A06.7 Odos amebiazė 

A06.8 Amebų sukelta kitų vietų infekcija 

Amebų sukeltas: 

• apendicitas 

• varpos galvutės uždegimas† (N51.2*) 

A06.9 Amebiazė, nepatikslinta 

A07 Kitos pirmuonių sukeltos ţarnyno ligos 

A07.0 Balantidiazė 
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Balantidijų sukeltas kolitas 

A07.1 Giardiazė [liambliozė] 

A07.2 Kriptosporidiozė 

A07.3 Izosporiazė 

Isospora belli ir Isospora hominis sukelta infekcija 

Žarnyno koksidiazė 

Izosporiazė 

A07.8 Kitos patikslintos pirmuonių sukeltos ţarnyno infekcijos 

Žarnyno trichomonozė 

Sarkocistozė 

Sarkosporidiazė 

A07.9 Pirmuonių sukeltos ţarnyno infekcijos, nepatikslintos 

Žiuželinių sukeltas viduriavimas 

Pirmuonių sukeltas: 

• kolitas 

• viduriavimas 

• dizenterija 

A08 Virusų sukeltos ir kitos patikslintos ţarnyno infekcijos 

Išskyrus: gripą, pažeidžiantį virškinimo sistemą (J09, J10.8, J11.8) 

A08.0 Rotavirusų sukeltas enteritas 

A08.1 Norovirusų (Norvalko (Norwalk) veiksnio) sukeltas ūminis gastroenteritas  

Virusų sukeltas enteritas su smulkiais apvaliais struktūriniais pažeidimais 

A08.2 Adenovirusų sukeltas enteritas 

A08.3 Kiti virusų sukelti enteritai 

A08.4 Virusų sukelta ţarnyno infekcija, nepatikslinta 

Virusų sukeltas: 

• enteritas, neklasifikuojamas kitaip 

• gastroenteritas, neklasifikuojamas kitaip 

• gastroenteropatija, neklasifikuojama kitaip 

A08.5 Kitos patikslintos ţarnyno infekcijos 

A09 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas 

1120 

Išskyrus: sukeltus bakterijų, pirmuonių, virusų ir kitų patikslintų infekcinių veiksnių (A00–A08) 

• neinfekcinės kilmės (neinfekcinį) viduriavimą: 

• naujagimių (P78.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (K52.9) 

A09.0 Kitas infekcinės kilmės gastroenteritas ir kolitas 

Žarnų kataras 

Viduriavimas: 

• ūminis: 

 • su krauju 
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 • hemoraginis 

 • vandeningomis išmatomis 

• dizenterinis 

• epideminis 

Infekcinės kilmės: 

• viduriavimas, neklasifikuojamas kitaip 

• arba septinis: 

 • kolitas  } hemoraginis, neklasifikuojamas kitaip 

 • enteritas   } hemoraginis, neklasifikuojamas kitaip 

 • gastroenteritas  } hemoraginis, neklasifikuojamas kitaip 

A09.9 Gastroenteritas ir kolitas, nepatikslintos kilmės 

TUBERKULIOZĖ 

(A15–A19) 

Apima: Mycobacterium tuberculosis ir Mycobacterium bovis sukeltas infekcijas 

Išskyrus: įgimtą tuberkuliozę (P37.0) 

pneumokoniozę su tuberkulioze (J65) 

tuberkuliozės padarinius (B90.-) 

silikotuberkuliozę (J65) 

A15 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

A15.0 Plaučių tuberkuliozė, patvirtinta skreplių mikroskopijos, su bakterijų kultūra ar be jos 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  - patvirtinta skreplių mikroskopija su kultūra ar be jos 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A15.1 Plaučių tuberkuliozė, patvirtinta tik bakterijų kultūra 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  - patvirtinta tik bakterijų kultūra 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A15.2 Plaučių tuberkuliozė, patvirtinta histologiškai 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  - patvirtinta histologiškai 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A15.3 Plaučių tuberkuliozė, patvirtinta nepatikslintais metodais 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  } patvirtinta nepatikslinant metodo – bakteriologiškai ar histologiškai 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A15.4 Krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai arba histologiškai 

Limfmazgių tuberkuliozė: 

• plaučių šaknų  }  



86 

 

• tarpusienio   - patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

• trachėjos ir bronchų -  

Išskyrus: patikslintą kaip pirminę (A15.7) 

A15.5 Gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

Tuberkuliozė: 

• bronchų  }  

• balsaskylės  - patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

• gerklų }  

• trachėjos  }  

A15.6 Tuberkuliozinis pleuritas, patvirtintas bakteriologiškai ir histologiškai 

Pleuros tuberkuliozė   - patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

Tuberkuliozinė empiema  }  

Išskyrus: pirminę kvėpavimo organų tuberkuliozę, patvirtintą bakteriologiškai ir histologiškai (A15.7) 

A15.7 Pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

A15.8 Kita kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

Tarpusienio tuberkuliozė } 

Nosiaryklės tuberkuoliozė }  

Tuberkuliozė: } patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

• nosies }  

• prienosinio ančio *bet kurio + }  

A15.9 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, nepatikslinta, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

A16 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, nepatvirtinta bakteriologiškai ar histologiškai 

A16.0 Plaučių tuberkuliozė, nepatvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  - nepatvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai  

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A16.1 Plaučių tuberkuliozė, bakteriologinis ir histologinis tyrimas neatliktas 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  } bakteriologinis ir histologinis tyrimas neatliktas 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }   

A16.2 Plaučių tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Plaučių tuberkuliozė 

Tuberkuliozinė: 

• bronchektazė  }  

• plaučių fibrozė  } neklasifikuojama kitaip (bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas neminimas) 

• pneumonija  }  

• pneumotoraksas  }  

A16.3 Krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Limfmazgių tuberkuliozė: 

• plaučių šaknų  }  

• krūtinės ląstos  } neklasifikuojama kitaip (bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas neminimas) 

• tarpusienio  }  
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• trachėjos ir bronchų -  

Išskyrus: patikslintą kaip pirminę (A16.7) 

A16.4 Gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Tuberkuliozė: 

• bronchų  }  

• balsaskylės  } neklasifikuojama kitaip (bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas neminimas) 

• gerklų  }  

• trachėjos  } 

A16.5 Tuberkuliozinis pleuritas, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Pleuros tuberkuliozė  }  

Tuberkuliozinė:  } 

• empiema  } neklasifikuojama kitaip (bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas neminimas) 

• pleuritas  }  

Išskyrus: pirminę kvėpavimo organų tuberkuliozę (A16.7) 

A16.7 Pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Pirminė: 

• kvėpavimo organų tuberkuliozė, neklasifikuojama kitaip 

• tuberkuliozinis kompleksas 

A16.8 Kita kvėpavimo organų tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas 

Tarpusienio tuberkuliozė 

Nosiaryklės tuberkuliozė          } 

Tuberkuliozė:                        } 

• nosies                                         } neklasifikuojama kitaip (bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas neminimas) 

• prienosinio ančio *bet kurio]  } 

A16.9 Kvėpavimo organų tuberkuliozė, nepatikslinta, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis 

patvirtinimas 

Kvėpavimo organų tuberkuliozė, neklasifikuojama kitaip 

Tuberkuliozė, neklasifikuojama kitaip 

A17 Nervų sistemos tuberkuliozė 

A17.0 Tuberkuliozinis meningitas 

Smegenų minkštųjų dangalų tuberkuliozė (galvos) (nugaros) 

Tuberkuliozinis leptomeningitas 

A17.1 Smegenų minkštųjų dangalų tuberkulioma 

Smegenų minkštųjų dangalų tuberkulioma 

A17.8† Kita nervų sistemos tuberkuliozė 

Tuberkulioma  }  , galvos smegenų (G07*), nugaros smegenų (G07*) 

Tuberkuliozė }   {  

Tuberkuliozinis: 

• galvos smegenų abscesas (G07*) 

• meningoencefalitas (G05.0*) 

• mielitas (G05.0*) 

• polineuropatija (G63.0*) 

A17.9 Nervų sistemos tuberkuliozė, nepatikslinta 

A18 Kitų organų tuberkuliozė 
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A18.0† Kaulų ir sąnarių tuberkuliozė 

Tuberkuliozė: 

• klubo (M01.15*) 

• kelio (M01.16*) 

• stuburo (M49.0-*) 

Tuberkuliozinis: 

• artritas (M01.1-*) 

• mastoiditas (H75.0*) 

• kaulo nekrozė (M90.0-*) 

• osteitas (M90.0-*) 

• osteomielitas (M90.0-*) 

• sinovitas (M68.0-*) 

• tendosinovitas (M68.0-*) 

A18.1 Lytinių ir šlapimo takų tuberkuliozė 

Tuberkuliozė: 

• šlapimo pūslės† (N33.0*) 

• gimdos kaklelio† (N74.0*) 

• inksto† (N29.1*) 

• vyro lytinių organų† (N51.-*) 

• šlapimtakio† (N29.1*) 

Tuberkuliozinė moters dubens organų uždegiminė liga† (N74.1*) 

A18.2 Tuberkuliozinė periferinė limfadenopatija 

Tuberkuliozninis adenitas 

Išskyrus: limfmazgių tuberkuliozę: 

• krūtinės ląstos (A15.4, A16.3) 

• pasaitų ir retroperitoninių (A18.3) 

• tuberkuliozinę trachėjos ir bronchų adenopatiją (A15.4, A16.3) 

A18.3 Ţarnų, pilvaplėvės ir pasaitų limfmazgių tuberkuliozė 

Tuberkuliozė: 

• išangės ir tiesiosios žarnos 

• retroperitoninė (limfmazgių) 

Tuberkuliozinis: 

• ascitas 

• enteritas 

• peritonitas† (K67.3*) 

A18.4 Odos ir poodinių audinių tuberkuliozė 

Tuberkuliozinė kietoji eritema 

Paprastoji vilkligė: 

• veido 

• paprastoji: 

 • neklasifikuojama kitaip 

 • akių vokų† (H03.1*) 

Skrofuloderma 

Išskyrus: raudonąją vilkligę: 

• neklasifikuojamą kitaip (L93.-) 

• sisteminę (M32.-) 

A18.5 Akies tuberkuliozė 

Tuberkuliozinis: 

• chorioretinitas† (H32.0*) 

• episkleritas† (H19.0*) 
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• intersticinis keratitas† (H19.2*) 

• iridociklitas† (H22.0*) 

• keratokonjunktyvitas (intersticinis) (flikteninis)† (H19.2*) 

Išskyrus: paprastąją akies voko vilkligę (A18.4) 

A18.6 Ausies tuberkuliozė 

Tuberkuliozinis vidurinės ausies uždegimas† (H67.0*) 

Išskyrus: tuberkuliozinį mastoiditą (A18.0†) 

A18.7 Antinksčių tuberkuliozė 

Adisono (Addison) liga, tuberkuliozinės kilmės 

A18.8 Kitų patikslintų organų tuberkuliozė 

Tuberkuliozė: 

• endokardo† (I39.8*) 

• miokardo† (I41.0*) 

• stemplės† (K23.0*) 

• perikardo† (I32.0*) 

• skydliaukės† (E35.0*) 

Tuberkuliozinis smegenų arteritas† (I68.1*) 

A19 Miliarinė tuberkuliozė 

Apima: tuberkuliozę: 

• diseminuotą 

• išplitusią 

Tuberkuliozinį poliserozitą 

A19.0 Vienos patikslintos vietos ūminė miliarinė tuberkuliozė 

A19.1 Dauginė ūminė miliarinė tuberkuliozė 

A19.2 Ūminė miliarinė tuberkuliozė, nepatikslinta 

A19.8 Kita miliarinė tuberkuliozė 

A19.9 Miliarinė tuberkuliozė, nepatikslinta 

TAM TIKROS BAKTERINĖS ZOONOZINĖS LIGOS 

(A20–A28) 

A20 Maras 

Apima: Yersinia pestis sukeltą infekciją 

A20.0 Buboninis maras 

A20.1 Odos maras 

A20.2 Plaučių maras 

A20.3 Maro sukeltas meningitas 

A20.7 Septiceminis maras 

A20.8 Kitos maro formos 
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Neišplitęs maras 

Maras be simptomų 

„Mažasis maras“ (Pestis minor) 

A20.9 Maras, nepatikslintas 

A21 Tuliaremija 

Apima: elnių musių platinamą karštligę 

Francisella tularensis sukeltas infekcijas 

triušių karštligę 

A21.0 Opinė tuliaremija 

A21.1 Akių opinė tuliaremija 

Akių tuliaremija 

A21.2 Plaučių tuliaremija 

A21.3 Skrandţio ir ţarnyno tuliaremija 

Abdominalinė tuliaremija 

A21.7 Išplitusi tuliaremija 

A21.8 Kitos tuliaremijos formos 

A21.9 Tuliaremija, nepatikslinta 

A22 Juodligė 

Apima: Bacillus anthracis sukeltas infekcijas 

A22.0 Odos juodligė 

Piktybinė: 

• karbunkulas 

• pūlinėlis 

A22.1 Plaučių juodligė 

Inhaliacinė juodligė 

Ragpikerio (Ragpicker) liga 

Vulsorterio (Woolsorter) liga 

A22.2 Skrandţio ir ţarnyno juodligė 

A22.7 Septiceminė juodligė 

A22.8 Kitos juodligės formos 

Juodligės sukeltas meningitas† (G01*) 

A22.9 Juodligė, nepatikslinta 

A23 Bruceliozė 

Apima: karštliges: 

• Maltos 

• Viduržemio jūros 

• nepastovią 

A23.0 Bruceliozė, sukelta Brucella melitensis 
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A23.1 Bruceliozė, sukelta Brucella abortus 

A23.2 Bruceliozė, sukelta Brucella suis 

A23.3 Bruceliozė, sukelta Brucella canis 

A23.8 Kita bruceliozė 

A23.9 Bruceliozė, nepatikslinta 

A24 Įnosės ir melioidozė 

A24.0 Įnosės 

Infekcijos, sukeltos: 

• Burkholderia mallei 

• Pseudomonas mallei 

Malleus 

A24.1 Ūminė ir ţaibinė melioidozė 

Melioidozinė: 

• pneumonija 

• sepsis 

• septicemija 

A24.2 Poūmė ir lėtinė melioidozė 

A24.3 Kita melioidozė 

A24.4 Melioidozė, nepatikslinta 

Infekcijos sukeltos: 

• Burkholderia pseudomallei, neklasifikuojama kitaip 

• Pseudomonas pseudomallei, neklasifikuojama kitaip 

Vaitmoro (Whitmore) liga 

A25 Ţiurkių platinamos karštligės 

A25.0 Spiriliozė 

Sodoku 

A25.1 Streptobaciliozė 

Epideminė artritinė eritema 

Atliekų karštligė 

Streptobacilinė žiurkių platinama karštligė 

A25.9 Ţiurkių platinama karštligė, nepatikslinta 

A26 Raudonligė (Erizipeloidas) 

A26.0 Odos raudonligė 

Migruojanti eritema 

A26.7 Erysipelothrix sukelta septicemija 

A26.8 Kitos raudonligės formos 

A26.9 Raudonligė, nepatikslinta 

A27 Leptospirozė 



92 

 

A27.0 Ikterohemoraginė leptospirozė 

Leptospira interrogans serologinio varianto geltos hemoragijos sukelta leptospirozė 

A27.8 Kitos leptospirozės formos 

A27.9 Leptospirozė, nepatikslinta 

A28 Kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur 

A28.0 Pastereliozė 

A28.1 Kačių įdrėskimo liga 

Kačių įdrėskimo karštligė 

A28.2 Ne ţarnyno jersinijozė 

Išskyrus: Yersinia enterocolitica sukeltą enteritą (A04.6) 

marą (A20.-) 

A28.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos zoonozinės ligos, neklasifikuojamos kitur 

A28.9 Bakterijų sukeltos zoonozinės ligos, nepatikslintos 

KITOS BAKTERIJŲ SUKELTOS LIGOS  

(A30–A49) 

A30 Raupsai [Hanseno (Hansen) liga] 

Apima: Mycobacterium leprae sukeltas infekcijas 

Išskyrus: raupsų padarinius (B92) 

A30.0 Neapibrėţta raupsų forma 

I raupsai 

A30.1 Tuberkulinė raupsų forma 

TT raupsai 

A30.2 Ribinė tuberkulinių raupsų forma 

BT raupsai 

A30.3 Ribinė raupsų forma 

BB raupsai 

A30.4 Ribinė leprominė raupsų forma 

BL raupsai 

A30.5 Leprominė raupsų forma 

LL raupsai 

A30.8 Kitos raupsų formos 

A30.9 Raupsai, nepatikslinti 

A31 Kitų mikobakterijų sukeltos infekcijos 

Išskyrus: raupsus (A30.-) 

tuberkuliozę (A15–A19) 
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A31.0 Mikobakterijų sukelta plaučių infekcija 

Mycobacterium sukeltos infekcijos: 

• avium 

• intracellulare [Betei (Battey) bacila] 

• kansasii 

A31.1 Mikobakterijų sukelta odos infekcija 

Buruli opa 

Mycobacterium sukeltos infekcijos: 

• marinum 

• ulcerans 

A31.8 Kitos mikobakterijų sukeltos infekcijos 

A31.9 Mikobakterijų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Netipinė mikobakterijų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitaip 

Mikobakteriozė, neklasifikuojama kitaip 

A32 Listeriozė 

Apima: listerijų sukeltas intoksikacijas maistu 

Išskyrus: naujagimių (išplitusią) listeriozę (P37.2) 

A32.0 Odos listeriozė 

A32.1† Listerijų sukeltas meningitas ir meningoencefalitas 

Listerijų sukeltas: 

• meningitas (G01*) 

• meningoencefalitas (G05.0*) 

A32.7 Listerijų sukelta septicemija 

A32.8 Kitos listeriozės formos 

Listerijų sukeltas: 

• galvos smegenų arteritas† (I68.1*) 

• endokarditas† (I39.8*) 

Akių liaukų listeriozė 

A32.9 Listeriozė, nepatikslinta 

A33 Naujagimių stabligė 

 

A34 Akušerinė stabligė 

 

A35 Kita stabligė 

Stabligė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: stabligę: 

• naujagimių (A33) 

• akušerinę (A34) 

A36 Difterija  
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A36.0 Ryklės difterija 

Difterinė membraninė angina 

Tonzilių difterija 

A36.1 Nosiaryklės difterija 

A36.2 Gerklų difterija 

Difterinis laringotracheitas  

A36.3 Odos difterija 

Išskyrus: eritrazma (L08.1) 

A36.8 Kita difterija 

Difteriniai: 

• kardiomiopatija† (I43.0*) 

• konjunktyvitas† (H13.1*) 

• miokarditas† (I41.0*) 

• polineuritas† (G63.0*) 

A36.9 Difterija, nepatikslinta 

A37 Kokliušas 

A37.0 Kokliušas, sukeltas Bordetella pertussis 

A37.1 Kokliušas, sukeltas Bordetella parapertussis 

A37.8 Kokliušas, sukeltas kitų Bordetella rūšių 

A37.9 Kokliušas, nepatikslintas 

A38 Skarlatina 

Skarlatina 

Išskyrus: streptokokų sukeltą faringitą (J02.0) 

A39 Meningokokinė infekcija 

A39.0 Meningokokinis meningitas 

A39.1† Voterhauso-Fridrikseno (Waterhouse-Friderichsen) sindromas (E35.1*) 

Meningokokinis hemoraginis adrenalitas 

Meningokokinis antinksčių sindromas 

A39.2 Ūminė meningokokcemija 

A39.3 Lėtinė meningokokcemija 

A39.4 Meningokocemija, nepatikslinta 

Meningokokinė bakteremija, neklasifikuojama kitaip 

A39.5 Meningokokinė širdies liga 

Menigokokų sukeltas: 

• endokarditas† (I39.8*) 

• miokarditas† (I41.0*) 

• perikarditas† (I32.0*) 



95 

 

A39.8 Kitos meningokokų sukeltos infekcijos 

Meningokokų sukeltas: 

• artritas† (M01.0-*) 

• konjunktyvitas† (H13.1*) 

• encefalitas† (G05.0*) 

• retrobulbarinis neuritas† (H48.1*) 

Pomeningokokinis artritas† (M03.0-*) 

A39.9 Meningokokų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Meningokokų sukelta liga, neklasifikuojama kitaip 

A40 Streptokokinė septicemija 

0110 

Apima: streptokokų sukeltą septicemiją 

Išskyrus: išsivysčiusį gimdymo metu (O75.3) 

po: 

• aborto ar negimdinio nėštumo ar nėštumo su išvisa (O03–O07, O08.0) 

• imunizacijos (T88.0) 

• infuzijos, transfuzijos ar terapinės injekcijos (T80.2) 

naujagimių (P36.0–P36.1) 

išsivysčiusią po procedūrų (T81.42) 

pogimdyminę (O85) 

A40.0 Septicemija, sukelta A grupės streptokokų 

A40.1 Septicemija, sukelta B grupės streptokokų 

A40.2 Septicemija, sukelta D grupės streptokokų 

A40.3 Septicemija, sukelta Streptococcus pneumoniae 

Pneumokokų sukelta septicemija 

A40.8 Kitas streptokokų sukeltas sepsis 

A40.9 Streptokokų sukeltas sepsis, nepatikslintas 

A41 Kita septicemija  

0110 

Apima: septicemiją 

Išskyrus: bakteremiją, neklasifikuojamą kitaip (A49.9) 

išsivysčiusią per gimdymą (O75.3) 

po: 

• aborto ar negimdinio nėštumo ar nėštumo su išvisa (O03–O07, O08.0) 

• imunizacijos (T88.0) 

• infuzijos, transfuzijos ar terapinės injekcijos (T80.2) 

septicemiją (kurią sukėlė) (išsivysčiusią): 

• aktinomikozinę (A42.7) 

• juodligės sukeltą (A22.7) 

• kandidozinę (B37.7) 

• Erysipelothrix (A26.7) 

• ne žarnyno jersiniozės (A28.2) 

• gonokokai (A54.8) 



96 

 

• pūslelinės (herpes) virusai (B00.7) 

• listerijos (A32.7) 

• meningokokai (A39.2–A39.4) 

• naujagimių (P36.-) 

• po procedūros (T81.42) 

• pogimdyminės (O85) 

• streptokokai (A40.-) 

• tuliaremija (A21.7) 

septinės formos: 

• melioidozę (A24.1) 

• marą (A20.7) 

toksinio šoko sindromą (A48.3) 

A41.0 Septicemija, sukelta Staphylococcus aureus 

A41.1 Septicemija, sukelta kitų patikslintų stafilokokų 

Septicemija, sukelta koaguliazės negaminančių Staphylococcus 

A41.2 Septicemija, sukelta nepatikslintų stafilokokų 

A41.3 Septicemija, sukelta Haemophilus influenzae 

A41.4 Septicemija, sukelta anaerobų 

Išskyrus: dujinę gangreną (A48.0) 

A41.5 Septicemija, sukelta kitų ir nepatikslintų gram neigiamų organizmų 

A41.50 Septicemija, sukelta nepatikslintų gram neigiamų organizmų 

Gram neigiamų organizmų sukelta septicemija, neklasifikuojama kitaip 

A41.51 Septicemija, sukelta Escherichia coli [E. Coli] 

A41.52 Septicemija, sukelta Pseudomonas 

A41.58 Septicemija, sukelta kitų gram neigiamų organizmų 

A41.8 Kita patikslinta septicemija 

A41.9 Septicemija, nepatikslinta 

Septinis šokas 

Septicemija 

 

A42 Aktinomikozė 

Išskyrus: aktinomicetomą (B47.1) 

A42.0 Plaučių aktinomikozė 

A42.1 Pilvo aktinomikozė 

A42.2 Veido ir kaklo aktinomikozė 

A42.7 Aktinomikozinė septicemija 

A42.8 Kitos aktinomikozės formos 
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A42.9 Aktinomikozė, nepatikslinta 

A43 Nokardiazė 

A43.0 Plaučių nokardiazė 

A43.1 Odos nokardiazė 

A43.8 Kitos nokardiazės formos 

A43.9 Nokardiazė, nepatikslinta 

A44 Bartoneliozė 

A44.0 Sisteminė bartoneliozė 

Oroya karštligė 

A44.1 Odos, odos ir gleivinių bartoneliozė 

Peru karpa (Verruga peruana) 

A44.8 Kitos bartoneliozės formos 

A44.9 Bartoneliozė, nepatikslinta 

A46 Roţė 

Išskyrus: rožę, išsivysčiusią po gimdymo ir pogimdyminiu laikotarpiu (O86.8) 

A48 Kitos bakterijų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: aktinomicetomą (B47.1) 

A48.0 Dujinė gangrena 

Klostridijų sukeltas: 

• celiulitas 

• raumenų nekrozė 

A48.1 Legioneliozė (Legionierių liga) 

A48.2 Neplautinė legioneliozė ( legionierių liga) [Pontiako (Pontiac) karštligė] 

A48.3 Toksinio šoko sindromas 

Išskyrus: endotoksinį šoką, neklasifikuojamą kitaip (R57.8) 

septicemiją, neklasifikuojamą kitaip (A41.9) 

septicemiją, neklasifikuojamą kitaip (A41.9) 

A48.4 Brazilijos purpurinė karštligė 

Sisteminė Haemophilus aegyptius sukelta infekcija 

A48.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos ligos 

A49 Nepatikslintos lokalizacijos bakterijų sukelta infekcija 

Išskyrus: bakterijas, sukeliančias ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose (B95–B96) 

chlamidijų sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A74.9) 

meningokokų sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A39.9) 

riketsijų sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A79.9) 
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spirochetų sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A69.9) 

A49.0 Stafilokokų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

A49.1 Streptokokų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

A49.2 Haemophilus influenzae sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

A49.3 Mikoplazmų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

A49.8 Kitos nepatikslintos lokalizacijos bakterinės infekcijos 

A49.9 Bakterijų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Bakteremija, neklasifikuojama kitaip 

DAŢNIAUSIAI LYTIŠKAI  PLINTANČIOS INFEKCIJOS 

(A50–A64)  

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą (B20–B24) 

nespecifinį ir negonokokinės kilmės uretritą (N34.1) 

Reiterio (Reiter) ligą (M02.3-) 

A50 Įgimtas sifilis 

A50.0 Ankstyvasis simptominis įgimtas sifilis 

Visos įgimtos sifilio būklės, apibūdinamos kaip ankstyvosios arba išsivystančios ne vėliau kaip per dvejus metus po 

gimimo. 

Ankstyvasis įgimtas sifilis: 

• odos 

• odos ir gleivinių 

• vidaus organų 

Ankstyvojo įgimto sifilio sukeltas: 

• laringitas 

• okuliopatija 

• osteochondropatija 

• faringitas 

• pneumonija 

• rinitas 

A50.1 Ankstyvasis latentinis įgimtas sifilis 

Įgimtas sifilis be klinikinių požymių, kai yra teigiama serologinė reakcija ir neigiamas smegenų skysčio tyrimo testas, per 

trumpesnį kaip dvejų metų laikotarpį po gimimo. 

A50.2 Ankstyvasis įgimtas sifilis, nepatikslintas 

Įgimtas sifilis, neklasifikuojamas kitaip, per trumpesnį kaip dvejų metų laikotarpį po gimimo. 

A50.3 Vėlyvoji įgimta sifilinė okuliopatija 

Vėlyvasis įgimtas sifilinis intersticinis keratitas† (H19.2*) 

Vėlyvoji įgimta sifilinė okuliopatija, neklasifikuojama kitur† (H58.8*) 

Išskyrus: Hatčinsono (Hutchinson) triadą (A50.5) 

A50.4 Vėlyvasis įgimtas neurosifilis [jaunatvinis (juvenilinis) neurosifilis] 

Jaunatvinis (juvenilinis) demencinis  paralyžius 

Jaunatvinis (juvenilinis): 

•išplitusi parezė 

• nugaros smegenų džiūtis (tabes dorsalis) 
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• nugaros smegenis paralyžiuojantis neurosifilis 

Vėlyvojo įgimto sifilio sukeltas: 

• encefalitas†(G05.0*) 

• meningitas† (G01*) 

• polineuropatija† (G63.0*) 

Bet kokiam susijusiam psichikos sutrikimui pažymėti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: Hatčinsono (Hutchinson) triadą (A50.5) 

A50.5 Kitas vėlyvasis įgimtas simptominis sifilis 

Bet kokia įgimto sifilio būklė, apibūdinama kaip vėlyvoji, arba išsivystanti praėjus dviem ar daugiau metų po gimimo. 

Klatono (Clutton) sąnariai† (M03.1-*) 

Hatčinsono (Hutchinson): 

• dantys 

• triada 

Vėlyvasis įgimtas: 

• širdies ir kraujagyslių sifilis† (I98.0*) 

• sifilinė: 

 • artropatija† (M03.1-*) 

 • osteochondropatija† (M90.2-*) 

Sifilinė balno formos nosis 

A50.6 Vėlyvasis įgimtas latentinis sifilis 

Įgimtas sifilis be klinikinių požymių, kai yra teigiama serologinė reakcija ir neigiamas smegenų skysčio testo rezultatas, 

išsivystantis praėjus dviem ar daugiau metų po gimimo. 

A50.7 Vėlyvasis įgimtas sifilis, nepatikslintas 

Įgimtas sifilis, neklasifikuojamas kitaip, išsivystantis praėjus dviem ar daugiau metų po gimimo. 

A50.9 Įgimtas sifilis, nepatikslintas 

A51 Ankstyvasis sifilis 

A51.0 Pirminis lytinių organų sifilis 

Sifilinis šankeris, neklasifikuojamas kitaip 

A51.1 Pirminis išangės sifilis 

A51.2 Pirminis kitų vietų sifilis 

A51.3 Antrinis odos ir gleivinių sifilis 

Plačioji kondilioma 

Sifilitinė: 

• alopecija 

• leukoderma 

• gleivinės dėmės/plokštelės 

A51.4 Kitos antrinio sifilio formos 

Antriniai sifiliniai: 

• moters dubens organų uždegiminė liga† (N74.2*) 

• iridociklitas† (H22.0*) 

• limfadenopatija 

• meningitas† (G01*) 

• miozitas† (M63.0-*) 

• okuliopatija NEC† (H58.8*) 

• periostitas† (M90.1-*) 
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A51.5 Ankstyvasis latentinis sifilis 

Sifilis (įgytas) be klinikinių požymių, kai yra teigiama serologinė reakcija ir neigiamas smegenų skysčio testo rezultatas, 

išsivystantis praėjus mažiau kaip dviem metams po užsikrėtimo. 

A51.9 Ankstyvasis sifilis, nepatikslintas 

A52 Vėlyvasis sifilis 

A52.0 Širdies ir kraujagyslių sifilis 

Širdies ir kraujagyslių sifilis, neklasifikuojamas kitaip 

Sifilinė: 

• aortos aneurizma† (I79.0*) 

• aortos vožtuvo yda† (I39.1*) 

• aortitas† (I79.1*) 

• galvos smegenų arteritas† (I68.1*) 

• endokarditas, NOS† (I39.8*) 

• miokarditas† (I41.0*) 

• perikarditas† (I32.0*) 

• plautinio kamieno vožtuvo yda† (I39.3*) 

A52.1 Simptominis neurosifilis  

Šarko (Charcot) artropatija† (M14.6*) 

Vėlyvasis sifilinis: 

• klausos nervo neuritas† (H94.0*) 

• encefalitas† (G05.0*) 

• meningitas† (G01*) 

• regos nervo atrofija† (H48.0*) 

• polineuropatija† (G63.0*) 

• retrobulbarinis neuritas† (H48.1*) 

Sifilinis parkinsonizmas† (G22*) 

Nugaros smegenų džiūtis (Tabes dorsalis) 

A52.2 Neurosifilis be simptomų 

A52.3 Neurosifilis, nepatikslintas 

Guma (sifilinė)  }  

Sifilis (vėlyvasis)  - centrinės nervų sistemos, neklasifikuojamas kitaip 

Sifiloma  }  

A52.7 Kitas simptominis vėlyvasis sifilis 

Glomerulų liga sergant sifiliu† (N08.0*) 

Guma (sifilinė)   - visų vietų, išskyrus klasifikuojamas pagal A52.0–A52.3 

Vėlyvasis ar tretinis sifilis  }  

Vėlyvieji sifiliniai: 

• bursitas† (M73.1-*) 

• chorioretinitas† (H32.0*) 

• episkleritas† (H19.0*) 

• moters dubens organų uždegiminė liga† (N74.2*) 

• leukoderma† (L99.8*) 

• okulopatija, NEC† (H58.8*) 

• peritonitas† (K67.2*) 

Sifilis [nepatikslintos stadijos]: 

• kaulų† (M90.2-*) 

• kepenų† (K77.0*) 

• plaučių† (J99.8*) 

• raumenų† (M63.0-*) 
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• sinovijos† (M68.0-*) 

A52.8 Vėlyvasis latentinis sifilis 

Sifilis (įgytas) be klinikinių požymių, kai yra teigiama serologinė reakcija ir neigiamas smegenų skysčio testo rezultatas, 

išsivystantis praėjus dviem ar daugiau metų po užsikrėtimo. 

A52.9 Vėlyvasis sifilis, nepatikslintas 

A53 Kitas ir nepatikslintas sifilis 

A53.0 Latentinis sifilis, nepatikslintas kaip ankstyvasis ar vėlyvasis 

Latentinis sifilis, neklasifikuojamas kitaip 

Teigiamos serologinės sifilio reakcijos 

A53.9 Sifilis, nepatikslintas 

Treponema pallidum, sukelta infekcija, neklasifikuojamas kitaip 

Sifilis (įgytas), neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: sifilį, neklasifikuojamą kitaip, sukeliantį mirtį iki dvejų metų amžiaus vaikams (A50.2) 

A54 Gonokokinė infekcija 

A54.0 Apatinių lytinių ir šlapimo takų gonokokinė infekcija be periuterininių ar pridėtinių liaukų absceso 

Gonokokų sukeltas: 

• cervicitas, neklasifikuojamas kitaip 

• cistitas, neklasifikuojamas kitaip 

• uretritas, neklasifikuojamas kitaip 

• vulvovaginitas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: su: 

• šlapimo ir lytinių takų liaukų abscesu (A54.1) 

• periuretriniu abscesu (A54.1) 

A54.1 Apatinių lytinių ir šlapimo takų gonokokinė infekcija su periuretrinių ir pridėtinių liaukų abscesu 

Gonokokinis Bartolinio (Bartholin) liaukų abscesas 

A54.2 Gonokokinis pelvioperitonitas ir kitos gonokokinės lytinių ir šlapimo takų infekcijos 

Gonokokinis: 

• epididimitas† (N51.1*) 

• moters dubens organų uždegiminė liga† (N74.3*) 

• orchitas† (N51.1*) 

• prostatitas† (N51.0*) 

Išskyrus: gonokokinį peritonitą (A54.8) 

A54.3 Gonokokinės akies infekcijos 

Gonokokinis: 

• konjunktyvitas† (H13.1*) 

• iridociklitas† (H22.0*) 

Naujagimių oftalmija, sukelta gonokokų 

A54.4† Gonokokinė raumenų ir kaulų sistemos infekcija 

Gonokokinis: 

• artritas (M01.3-*) 

• bursitas (M73.0-*) 

• osteomielitas (M90.2-*) 

• sinovitas (M68.0-*) 

• tendosinovitas (M68.0-*) 
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A54.5 Gonokokinis faringitas 

A54.6 Gonokokinė išangės ir tiesiosios ţarnos infekcija 

A54.8 Kitos gonokokinės infekcijos 

Gonokokinis: 

• galvos smegenų abscesas† (G07*) 

• endokarditas† (I39.8*) 

• meningitas† (G01*) 

• miokarditas† (I41.0*) 

• perikarditas† (I32.0*) 

• peritonitas† (K67.1*) 

• pneumonija† (J17.0*) 

• sepsis 

• septicemija 

• odos pažeidimai 

Išskyrus: gonokokinį pelvioperitonitą (A54.2) 

A54.9 Gonokokinė infekcija, nepatikslinta 

A55 Chlamidijų sukelta limfogranulioma (venerinė) 

Klimatinis ar tropinis bubonas 

Diuran-Nikolaso-Favre (Durand-Nicolas-Favre) liga 

Esthiomene 

Kirkšnies limfogranulioma 

A56 Kitos lytiškai plintačios chlamidijų sukeltos ligos 

Apima: lytiškai plintančias ligas, sukeltas Chlamydia trachomatis 

Išskyrus: chlamidijų sukeltą: 

• limfogranuliomą (A55) 

• naujagimių: 

 • konjunktyvitą (P39.1) 

 • pneumoniją (P23.1) 

būkles, klasifikuojamas A74.- 

A56.0 Apatinių lytinių ir šlapimo takų chlamidijų sukelta infekcija 

Chlamidijų sukeltas: 

• cervicitas 

• cistitas 

• uretritas 

• vulvovaginitas 

A56.1 Maţojo dubens pilvaplėvės ir kitų lytinių ir šlapimo takų organų chlamidijų sukeltos infekcijos 

Chlamidijų sukeltas: 

• epididimitas† (N51.1*) 

• moters dubens organų uždegiminė liga† (N74.4*) 

• orchitas† (N51.1*) 

A56.2 Lytinių ir šlapimo takų chlamidijų sukelta infekcija, nepatikslinta 

A56.3 Chlamidijų sukelta išangės ir tiesiosios ţarnos infekcija 

A56.4 Chlamidijų sukelta ryklės infekcija 
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A56.8 Lytiškai plintanti chlamidijų sukelta kitų lokalizacijų infekcija 

A57 Šankroidas 

Minkštasis šankeris 

A58 Kirkšnies granulioma 

Donovanozė 

A59 Trichomonozė 

Išskyrus: žarnyno trichomonozę (A07.8) 

A59.0 Šlapimo ir lytinių takų trichomonozė 

Leukorėja (makšties)  } sukelta Trichomonas (vaginalis) 

Prostatitas† (N51.0*)  }  

A59.8 Kitų vietų trichomonozė 

A59.9 Trichomonozė, nepatikslinta 

A60 Išangės ir lyties organų (anogenitalinės) pūslelinės virusų [herpes simplex] sukeltos infekcijos 

A60.0 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta lyties organų bei šlapimo ir lytinių takų infekcija 

Pūslelinės (herpes) virusų sukelta lyties organų infekcija: 

• moters† (N77.0–N77.1*) 

• vyro† (N51.-*) 

A60.1 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta išangės odos ir tiesiosios ţarnos infekcija 

A60.9 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta išangės ir tiesiosios ţarnos infekcija, nepatikslinta 

A63 Kitos daţniausiai lytiškai plintančios ligos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: užkrečiamąjį moliuską (B08.1) 

gimdos kaklelio papilomą (D26.0) 

A63.0 Išangės ir lyties organų (venerinės) karpos  

1408 

A63.8 Kitos patikslintos daţniausiai lytiškai plintančios ligos 

A64 Nepatikslintos lytiškai plintančios ligos 

Venerinė liga, neklasifikuojama kitaip 

KITOS SPIROCHETŲ SUKELTOS LIGOS 

(A65–A69)  

Išskyrus: leptospirozę (A27.-) 

sifilį (A50–A53) 

A65 Nevenerinis sifilis 

Bejel 

Endeminis sifilis 

Njovera 
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A66 Frambezija (Yaws) 

Apima: bouba 

frambeziją (atogrąžų) 

pian 

A66.0 Pirminis frambezinis paţeidimas 

Frambezinis šankeris 

Frambezija, pirminė arba pradinė 

Pirminė frambezinė opa 

Motinos frambezija 

A66.1 Frambezinės daugybinės papilomos ir drėgnosios opos 

Frambezioma 

Pianoma 

Padų ar delnų frambezinė papiloma 

A66.2 Kiti ankstyvieji frambeziniai odos paţeidimai 

Odos frambezija, pasireiškusi praėjus mažiau kaip penkeriems metams po užsikrėtimo  

Ankstyvoji frambezija (odos) (makulopapulinė) (mikropapulinė) (papulinė) 

Ankstyva frambezijos frambezoidė 

A66.3 Frambezinė hiperkeratozė 

Vampyro ranka 

Delno ar pado hiperkeratozė (ankstyvoji) (vėlyvoji) dėl frambezijos 

Susiraukšlėję padai 

A66.4 Frambezijos gumos ir opos 

Frambezinės gumos 

Mazginė vėlyvoji frambezija (opėjanti) 

A66.5 Gangozė 

Luošinantis rinofaringitas 

A66.6 Frambezinis kaulų ir sąnarių paţeidimas 

Ganglijas  }  

Hidroartrozė   - frambezinis (ankstyvasis) (vėlyvasis) 

Osteitas   }  

Periostitas (hipertrofinis)  }  

 

Goundou   }  

Kaulų guma   - frambezinis (vėlyvasis) 

Gumozinis osteitas ar periostitas  }  

 

A66.7 Kiti frambezijos pasireiškimai 

Šalia sąnario esantys frambeziniai mazgeliai 

Gleivinės frambezija 

A66.8 Latentinė frambezija 

Frambezija be klinikinių požymių, kai yra teigiami serologinių tyrimų rezultatai 

A66.9 Frambezija, nepatikslinta 

A67 Pinta [carate] 

A67.0 Pirminis pintinis paţeidimas 

Šankeris (pirminis)  } pintos [carate] 
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Papulė (pirminė) } 

A67.1 Tarpinis pintinis paţeidimas 

Eriteminės dėmės   }  

Hiperchrominis pažeidimas  } sukeltas pintos [carate] 

Hiperkeratozė   }  

Pintidai   }  

A67.2 Vėlyvasis pintinis paţeidimas 

Širdies ir kraujagyslių pažeidimai† (I98.1 *)  } 

Odos pažeidimai:    } 

• achrominis     }  

• randinis     } sukelti pintos [carate] 

• dichrominis     }  

A67.3 Mišrus pintinis paţeidimas 

Achrominis su hiperchrominiais pintos [carate+ sukeltais odos pažeidimais  

A67.9 Pinta, nepatikslinta 

A68 Grįţtamosios karštligės 

Apima: grįžtamąją karštligę 

Išskyrus: Laimo (Lyme) ligą (A69.2) 

A68.0 Utėlių platinama grįţtamoji karštligė 

Borrelia recurrentis sukelta grįžtamoji karštligė 

A68.1 Erkių platinama grįţtamoji karštligė 

Grįžtamoji karštligė, sukelta visų Borrelia rūšių, išskyrus Borrelia recurrentis 

A68.9 Grįţtamoji karštligė, nepatikslinta 

A69 Kitos spirochetų sukeltos infekcijos 

A69.0 Nekrozuojantis opinis stomatitas 

Burnos šankeris 

Fuzospirochetinė gangrena 

Noma 

Gangreninis stomatitas 

A69.1 Kitos Vincento (Vincent) infekcijos 

Fuzospirochetinis faringitas 

Nekrozuojantis opinis (ūminis): 

• gingivitas 

• gingivostomatitas 

Spirochetų sukeltas stomatitas 

Apkasų burna 

Vincento (Vincent): 

• angina 

• gingivitas 

A69.2 Laimo (Lyme) liga 

Lėtinė migruojanti eritema, sukelta Borrelia burgdorferi 

A69.8 Kitos patikslintos spirochetų sukeltos infekcijos 



106 

 

A69.9 Spirochetų sukeltos infekcijos, nepatikslintos 

KITOS CHLAMIDIJŲ SUKELTOS LIGOS 

(A70–A74)  

A70 Chlamydia psittaci sukelta infekcija 

Ornitozė 

Papūgų karštligė 

Psitakozė 

A71 Trachoma 

Išskyrus: trachomos padarinius (B94.0) 

A71.0 Pradinė trachomos stadija 

Įtariama trachoma 

A71.1 Aktyvioji trachomos stadija 

Granulinis konjunktyvitas (trachominis) 

Trachominis: 

• folikulinis konjunktyvitas 

• panusas 

A71.9 Trachoma, nepatikslinta 

A74 Kitos chlamidijų sukeltos ligos 

Išskyrus: chlamidijų sukeltą pneumoniją (J16.0) 

Naujagimių chlamidijų sukeltą: 

• konjunktyvitą (P39.1) 

• pneumoniją (P23.1) 

Lytiškai plintančias chlamidijų sukeliamas ligas (A55–A56) 

A74.0 Chlamidijų sukeltas konjunktyvitas 

Paratrachoma 

A74.8 Kitos chlamidijų sukeltos ligos 

Chlamidijų sukeltas peritonitas† (K67.0*) 

A74.9 Chlamidijų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Chlamidiozė, neklasifikuojama kitaip 

RIKETSIJŲ SUKELTOS LIGOS 

(A75–A79)  

A75 Dėmėtoji (epideminė) šiltinė 

Išskyrus: Ehrlichia sennetsu sukeltas riketsijozes (A79.8) 

A75.0 Dėmėtoji (epideminė utėlių platinama) šiltinė, sukelta Rickettsia prowazekii 

Klasikinė šiltinė (karštligė) 

Dėmėtoji (epideminė utėlių platinama) šiltinė 

A75.1 Recidyvinė šiltinė [Brilo (Brill) liga] 

Brilo-Zinserio (Brill-Zinsser) liga 
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A75.2 Šiltinė, sukelta Rickettsia typhi 

Žiurkių (blusų) platinama šiltinė 

A75.3 Šiltinė, sukelta Rickettsia tsutsugamushi 

Erkių platinama šiltinė 

Cucugamušio (tsutsugamushi) šiltinė 

A75.9 Dėmėtoji (epideminė) šiltinė, nepatikslinta 

Šiltinė, neklasifikuojama kitaip 

A77 Dėmėtoji šiltinė [erkių platinama riketsijų sukelta liga] 

A77.0 Dėmėtoji šiltinė, sukelta Rickettsia rickettsii 

Uolinių kalnų dėmėtoji šiltinė 

San Paulo šiltinė 

A77.1 Dėmėtoji šiltinė, sukelta Rickettsia conorii 

Afrikos erkinė šiltinė 

Butano karštligė 

Indijos erkinė šiltinė 

Kenijos erkinė šiltinė 

Marselio karštligė 

Viduržemio jūros erkinė karštligė 

A77.2 Dėmėtoji šiltinė, sukelta Rickettsia siberica 

Šiaurės Azijos erkinė karštligė 

Sibiro erkinė šiltinė 

A77.3 Dėmėtoji šiltinė, sukelta Rickettsia australis 

Kvynslando erkinė šiltinė 

A77.8 Kitos dėmėtosios šiltinės 

A77.9 Dėmėtoji šiltinė, nepatikslinta 

Erkių platinama šiltinė, neklasifikuojama kitaip 

A78 Ku (Q) karštligė 

Infekcija, sukelta Coxiella burnetii 

Devynių mylių karštligė 

Ketursienė karštligė 

A79 Kitos riketsijų sukeltos ligos 

A79.0 Apkasų karštligė 

Penkiadienė karštligė 

Volynės karštligė 

A79.1 Riketsijozė, sukelta Rickettsia akari 

Kju sodų (Kew Garden) karštligė 

Vezikulinė riketsijozė 

A79.8 Kitos patikslintos riketsijozės 

Riketsijozės, sukeltos Ehrlichia sennetsu 

A79.9 Riketsijozės, nepatikslinta 

Riketsijų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitaip 
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VIRUSŲ SUKELTOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

(A80–A89)  

Išskyrus: padarinius: 

• poliomielito (B91) 

• virusų sukelto encefalito (B94.1) 

A80 Ūminis poliomielitas 

A80.0 Ūminis paralyţinis poliomielitas, sukeltas vakcinos 

A80.1 Ūminis paralyţinis poliomielitas, laukinis virusas, įveţtinis 

A80.2 Ūminis paralyţinis poliomielitas, laukinis virusas, vietinis 

A80.3 Ūminis paralyţinis poliomielitas, kitas ir nepatikslintas 

A80.4 Ūminis neparalyţinis poliomielitas 

A80.9 Ūminis poliomielitas, nepatikslintas 

A81 Netipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos 

Apima: prionų sukeltas centrinės nervų sistemos ligas 

A81.0 Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga 

Poūmė spongiforminė encefalopatija 

A81.1 Poūmis sklerozinis panencefalitas 

Dosono (Dawson) inkliuzinis encefalitas 

Van Bogerto (Van Bogaert) sklerozinė leukoencefalopatija 

A81.2 Progresuojanti daugiaţidinė leukoencefalopatija 

Daugiažidinė leukoencefalopatija, neklasifikuojama kitaip 

A81.8 Kitos atipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos 

Kuru 

A81.9 Atipinė virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcija, nepatikslinta 

Prionų sukelta centrinės nervų sistemos liga, neklasifikuojama kitaip  

A82 Pasiutligė 

A82.0 Miško pasiutligė 

A82.1 Miesto pasiutligė 

A82.9 Pasiutligė, nepatikslinta 

A83 Moskitų platinamas virusinis encefalitas 

Apima: moskitų platinamą virusinį meningoencefalitą 

Išskyrus: Venesuelos arklių encefalitą (A92.2) 

A83.0 Japoniškasis encefalitas 

A83.1 Vakarų arklių encefalitas 
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A83.2 Rytų arklių encefalitas 

A83.3 Sent Luiso encefalitas 

A83.4 Australiškasis encefalitas 

Kunjin virusinė liga 

A83.5 Kalifornijos encefalitas 

Kalifornijos meningoencefalitas 

La Crosse encefalitas 

A83.6 Rocio virusinė liga 

A83.8 Kiti moskitų platinami virusiniai encefalitai 

A83.9 Moskitų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas 

A84 Erkių platinamas virusinis encefalitas 

Apima: erkių platinamą virusinį meningoencefalitą 

A84.0 Tolimųjų Rytų erkinis encefalitas [Rusijos pavasario–vasaros encefalitas] 

A84.1 Centrinės Europos erkių platinamas encefalitas 

A84.8 Kitas erkių platinamas encefalitas 

Lupingo (Louping) liga 

Povasano (Powassan) virusinė liga 

A84.9 Erkių platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas 

A85 Kitas virusinis encefalitas, neklasifikuojamas kitur 

Apima: patikslintą virusų sukeltą: 

• encefalomielitą, neklasifikuojamą kitur 

• meningoencefalitą, neklasifikuojamą kitur 

Išskyrus: gerybinį mialginį encefalomielitą (G93.3) 

encefalitą, sukeltą: 

• pūslelinės virusų *herpes simplex] (B00.4) 

• tymų virusų (B05.0) 

• parotito virusų (B26.2) 

• poliomielito virusų (A80.-) 

• juosiančiosios pūslelinės virusų (B02.0) 

limfocitinį chorionmeningitą (A87.2) 

A85.0 Enterovirusų sukeltas encefalitas 

Enterovirusinis encefalomielitas 

A85.1 Adenovirusų sukeltas encefalitas 

Adenovirusinis meningoencefalitas 

A85.2 Nariuotakojų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas 

A85.8 Kitas patikslintas virusinis encefalitas 

Letarginis encefalitas 

Fon Ekonomo-Kriušė (Von Economo-Cruchet) liga 
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A86 Nepatikslintas virusinis encefalitas 

Virusų sukeltas: 

• encefalomielitas, neklasifikuojamas kitaip 

• meningoencefalitas, neklasifikuojamas kitaip 

A87 Virusinis meningitas 

Išskyrus: meningitą, sukeltą: 

• pūslelinės virusų *herpes simplex] (B00.3) 

• tymų virusų (B05.1) 

• parotito virusų (B26.1) 

• poliomielito virusų (A80.-) 

• juosiančiosios pūslelinės virusų (B02.1) 

A87.0 Enterovirusų sukeltas meningitas 

Koksaki virusų sukeltas meningitas 

Echovirusų sukeltas meningitas 

A87.1 Adenovirusų sukeltas meningitas 

A87.2 Limfocitinis choriomeningitas 

Limfocitinis meningoencefalitas 

A87.8 Kitas virusinis meningitas 

A87.9 Virusinis meningitas, nepatikslintas 

A88 Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: virusų sukeltą: 

• encefalitą, neklasifikuojamą kitaip (A86) 

• meningitą, neklasifikuojamą kitaip (A87.9) 

A88.0 Enterovirusų sukelta egzanteminė karštligė [Bostono egzantema] 

A88.1 Epideminis galvos svaigimas 

A88.8 Kitos patikslintos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos 

A89 Nepatikslinta virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija 

NARIUOTAKOJŲ PLATINAMOS VIRUSŲ SUKELTOS KARŠTLIGĖS IR HEMORAGINĖS 

KARŠTLIGĖS 

(A90–A99)  

A90 Dengės karštligė [klasikinė dengė] 

Išskyrus: dengės hemoraginę karštligę (A91) 

A91 Dengės hemoraginė karštligė 

 

A92 Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės 

Išskyrus: Roso upės ligą (B33.1) 
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A92.0 Čikungunija (Chikungunya) virusinė liga 

Čikungunija (Chikungunya) (hemoraginė) karštligė 

A92.1 Oniong-niong (O’nyong-nyong) karštligė 

A92.2 Venesuelos arklių karštligė 

Venesuelos arklių: 

• encefalitas 

• virusinis encefalomielitas 

A92.3 Vakarų Nilo virusinė infekcija 

Vakarų Nilo karštligė 

A92.4 Rifto slėnio karštligė 

A92.8 Kitos patikslintos moskitų platinamos virusinės karštligės 

Barmaho miško karštligė 

A92.9 Moskitų platinama virusinė karštligė, nepatikslinta 

A93 Kitos nariuotakojų platinamos virusų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

A93.0 Oropouche virusinė liga 

Oropouche karštligė 

A93.1 Smėlinė karštligė 

Papatači (Pappataci) karštligė 

Flebotominė karštlige 

A93.2 Kolorado erkinė karštligė 

A93.8 Kitos patikslintos nariuotakojų platinamos virusinės karštligės 

Piry virusinė liga 

Virusinis pūslelinis stomatitas *Indianos karštligė+ 

A94 Nepatikslinta nariuotakojų platinama virusinė karštligė 

Arbovirusų sukelta karštligė, neklasifikuojama kitaip 

Arbovirusinė infekcija, neklasifikuojama kitaip 

A95 Geltonoji karštligė 

A95.0 Miško geltonoji karštligė 

Džiunglių geltonoji karštligė 

A95.1 Miesto geltonoji karštligė 

A95.9 Geltonoji karštligė, nepatikslinta 

A96 Arenavirusų sukelta hemoraginė karštligė 

A96.0 Junino hemoraginė karštligė 

Argentinos hemoraginė karštligė 

A96.1 Mačupo hemoraginė karštligė 

Bolivijos hemoraginė karštligė 

A96.2 Lasos  karštligė 
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A96.8 Kitos arenavirusų sukeltos hemoraginės karštligės 

A96.9 Arenavirusų sukelta hemoraginė karštligė, nepatikslinta 

A98 Kitos virusų sukeltos hemoraginės karštligės, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: Čikungunija (chikungunya) hemoraginę karštligę (A92.0) 

dengės hemoraginę karštligę (A91) 

A98.0 Krymo–Kongo hemoraginė karštligė 

Centrinės Azijos hemoraginė karštligė 

A98.1 Omsko hemoraginė karštligė 

A98.2 Kyasanuro miško liga 

A98.3 Marburgo virusinė liga 

A98.4 Ebolos virusinė liga 

A98.5 Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu 

Hemoraginė karštligė: 

• epideminė 

• Korėjos 

• Rusijos 

Hantavirusinė (Hantaan) liga 

Hantavirusų sukelta liga su inkstų pažeidimais 

Epideminė nefropatija 

Išskyrus: hantavirusų sukeltą (širdies) plaučių sindromą (B33.4† J17.1*) 

A98.8 Kitos patikslintos virusinės hemoraginės karštligės 

A99 Nepatikslinta virusinė hemoraginė karštligė 

VIRUSŲ SUKELTOS INFEKCIJOS, KURIOMS BŪDINGI ODOS IR GLEIVINĖS PAŢEIDIMAI 

(B00–B09)  

B00 Pūslelinės virusų [herpes simplex] sukeltos infekcijos 

Išskyrus: išangės ir tiesiosios žarnos pūslelinės (herpes) virusų sukeltą infekciją (A60.-) 

įgimtą pūslelinės (herpes) virusų sukeltą infekciją (P35.2) 

gama pūslelinės (herpes) virusų sukeltą mononukleozę (B27.0) 

pūslelinės (herpes) anginą (B08.5) 

B00.0 Herpinė egzema 

Į vėjaraupius panašus Kapoši (Kaposi) bėrimas 

B00.1 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas pūslelinis dermatitas 

Paprastoji pūslelinė: 

• veido 

• lūpų 

Pūslelinis dermatitas: 

• ausies   - sukeltas žmogaus (alfa) pūslelinės (herpes) virusų 2 

• lūpų   }  

B00.2 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas gingivostomatitas ir faringotonzilitas 
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Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas faringitas 

B00.3 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas meningitas 

B00.4 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas encefalitas 

Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas meningoencefalitas 

Beždžionių B liga 

B00.5 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta akių liga  

Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas: 

• konjunktyvitas† (H13.1*) 

• akių vokų dermatitas† (H03.1*) 

• iridociklitas† (H22.0*) 

• iritas† (H22.0*) 

• keratitas† (H19.1*) 

• keratokonjunktyvitas† (H19.1*) 

• priekinis uveitas† (H22.0*) 

B00.7 Išsisėjusi pūslelinės (herpes) virusų sukelta liga 

Pūslelinės (herpes) virusų sukelta septicemija 

B00.8 Kitos pūslelinės (herpes) virusų sukeltos infekcijos formos 

Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas: 

• hepatitas† (K77.0*) 

• nago šaknies supūliavimas 

B00.9 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Paprastosios pūslelinės infekcija, neklasifikuojama kitaip 

B01 Vėjaraupiai 

B01.0 Vėjaraupių sukeltas meningitas 

Vėjaraupinis meningitas 

B01.1 Vėjaraupių sukeltas encefalitas 

Po vėjaraupių išsivystęs meningitas 

Vėjaraupinis encefalomeningitas 

B01.2 Vėjaraupių sukelta pneumonija 

B01.8 Vėjaraupiai su kitomis komplikacijomis 

B01.9 Vėjaraupiai be komplikacijų 

Vėjaraupiai, neklasifikuojami kitaip 

B02 Juostinė pūslelinė [herpes zoster] 

Apima: šašus 

sritinį pažeidimą 

B02.0 Juostinės pūslelinės sukeltas encefalitas 

Juostinės pūslelinės sukeltas meningoencefalitas 

B02.1 Juostinės pūslelinės sukeltas meningitas 

B02.2† Juostinė pūslelinė su kitu nervų sistemos paţeidimu 

Po juostinės pūslelinės išsivystęs: 

• kelio ganglionitas (G53.0*) 
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• polineuropatija (G63.0*) 

• trišakio nervo neuralgija (G53.0*) 

B02.3 Juostinės pūslelinės sukelta akių liga 

Juostinės pūslelinės sukeltas: 

• blefaritas† (H03.1*) 

• konjunktyvitas† (H13.1*) 

• iridociklitas† (H22.0*) 

• iritas† (H22.0*) 

• keratitas† (H19.2*) 

• keratokonjunktyvitas† (H19.2*) 

• skleritas† (H19.0*) 

B02.7 Išsisėjusi juostinė pūslelinė 

B02.8 Juostinė pūslelinė su kitomis komplikacijomis 

B02.9 Juostinė pūslelinė be komplikacijų 

Juostinė pūslelinė, neklasifikuojama kitaip 

B03 Raupai 

Pastaba: 1980 m. 33-ioji Pasaulio sveikatos asamblėja paskelbė, kad raupai yra likviduoti. Klasifikacijoje jie yra palikti 

stebėjimo tikslais. 

B04 Beţdţionių raupai 

 

B05 Tymai 

Apima: tymus 

Išskyrus: poūmį sklerozuojantį panencefalitą (A81.1) 

B05.0 Tymai, komplikuoti encefalito 

Po tymų išsivystęs encefalitas 

B05.1 Tymai, komplikuoti meningito 

Po tymų išsivystęs meningitas 

B05.2 Tymai, komplikuoti pneumonijos 

Po tymų išsivysčiusi pneumonija 

B05.3 Tymai, komplikuoti vidurinės ausies uţdegimo 

Po tymų išsivystęs vidurinės ausies uždegimas 

B05.4 Tymai su ţarnyno komplikacijomis 

B05.8 Tymai su kitomis komplikacijomis 

Tymų sukeltas keratitas ir keratokonjunktyvitas† (H19.2*) 

B05.9 Tymai be komplikacijų 

Tymai, neklasifikuojami kitaip 

B06 Raudonukė [vokiškieji tymai] 

Išskyrus: įgimtą raudonukę (P35.0) 
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B06.0 Raudonukė su neurologinėmis komplikacijomis 

Raudonukės sukeltas: 

• encefalitas† (G05.1*) 

• meningitas† (G02.0*) 

• meningoencefalitas† (G05.1*) 

B06.8 Raudonukė su kitomis komplikacijomis 

Raudonukės sukeltas: 

• artritas† (M01.4-*) 

• pneumonija† (J17.1*) 

B06.9 Raudonukė be komplikacijų 

Raudonukė, neklasifikuojama kitaip 

B07 Virusinės karpos 

Karpa: 

• paprastoji 

• įprastoji 

Išskyrus: išangės ir tiesiosios žarnos (venerines) karpas (A63.0) 

papildomas: 

• šlapimo pūslės (D41.4) 

• gimdos kaklelio (D26.0) 

• gerklų (D14.1) 

B08 Kitos virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės paţeidimai, neklasifikuojami 

kitur 

Išskyrus: virusinį pūslelinį stomatitą (A93.8) 

B08.0 Kitos ortopoksvirusų sukeltos infekcijos 

Karvių raupai 

Našlaičių virusinė liga 

Netikrieji karvių raupai *melžėjų mazgeliai+ 

Vakcinija 

Išskyrus: beždžionių raupus (B04) 

B08.1 Uţkrečiamasis moliuskas 

B08.2 Ūmioji egzantema [šeštoji liga] 

B08.3 Infekcinė eritema [penktoji liga] 

B08.4 Enterovirusų sukeltas stomatitas su egzantema 

Rankų, pėdų ir burnos liga 

B08.5 Enterovirusų sukeltas faringitas 

Pūslelinės (herpes) angina 

B08.8 Kitos patikslintos virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingas odos ir gleivinių paţeidimas 

Enterovirusų sukeltas limfonodulinis faringitas 

Pėdų ir burnos liga 

Tana raupų virusinė liga 

Yaba raupų virusinė liga 

B09 Nepatikslinta virusų sukelta infekcija, kuriai būdingi odos ir gleivinių paţeidimai 
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Virusų sukelta: 

• enantema, neklasifikuojama kitaip 

• egzantema, neklasifikuojama kitaip 

VIRUSINIAI HEPATITAI 

(B15–B19)  

0104 

Po kraujo perpylimo išsivysčiusiam hepatitui nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: сitomegaloviruso sukeltą hepatitą (B25.1) 

pūslelinės virusų *herpes simplex+ sukeltą hepatitą (B00.8) 

virusinio hepatito pasekmes (B94.2) 

B15 Ūminis hepatitas A 

B15.0 Hepatitas A su hepatine koma 

B15.9 Hepatitas A be hepatinės komos 

Hepatitas A (ūminis) (virusinis), neklasifikuojamas kitaip 

B16 Ūminis hepatitas B 

B16.0 Ūminis hepatitas B su delta veiksniu (lydinčia infekcija) su hepatine koma 

B16.1 Ūminis hepatitas B su delta veiksniu (lydinčia infekcija) be hepatinės komos 

B16.2 Ūminis hepatitas B be delta veiksnio su hepatine koma  

B16.9 Ūminis hepatitas B be delta veiksnio ir be hepatinės komos 

Hepatitas B (ūminis) (virusinis), neklasifikuojamas kitaip 

B17 Kitas ūminis virusinis hepatitas 

B17.0 Hepatito B nešiotojo ūminė delta (super) infekcija 

B17.1 Ūminis hepatitas C 

B17.2 Ūminis hepatitas E 

B17.8 Kitas patikslintas ūminis virusinis hepatitas 

Nei A  nei B hepatitas (ūminis) (virusinis), neklasifikuojamas kitur 

B17.9 Ūminis virusinis hepatitas, nepatikslintas 

Ūminis hepatitas, neklasifikuojamas kitaip 

B18 Lėtinis virusinis hepatitas 

B18.0 Lėtinis virusinis hepatitas B su delta veiksniu 

B18.1 Lėtinis virusinis hepatitas B be delta veiksnio 

Lėtinis (virusinis) hepatitas B 

B18.2 Lėtinis virusinis hepatitas C 

B18.8 Kitas lėtinis virusinis hepatitas 
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B18.9 Lėtinis virusinis hepatitas, nepatikslintas 

B19 Nepatikslintas virusinis hepatitas 

B19.0 Nepatikslintas virusinis hepatitas su hepatine koma 

B19.9 Nepatikslintas virusinis hepatitas be hepatinės komos 

Virusinis hepatitas, neklasifikuojamas kitaip 

ŢMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO [ŢIV] SUKELTA LIGA  

(B20–B24) 

0102 

Apima: įgytą imuninio deficito sindromą (AIDS) 

su AIDS susijusį ligų kompleksą (ARC) 

ŽIV simptominę infekciją 

Kategorijose B20–B24 visoms ŽIV infekcijos išraiškoms nurodyti naudokite papildomą kodą (-us). 

Išskyrus: būklę be simptomų užsikrėtus žmogaus imunodeficito virusu *ŽIV+ (Z21) 

sąlytį su ŽIV (Z20.6) 

nespecifinį serologinį ŽIV aptikimą (R75) 

B20 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios infekcijos ir parazitų 

sukeltos ligos 

Išskyrus: ūminį ŽIV infekcijos sindromą (B23.0) 

B21 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai navikai 

 

B22 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos patikslintos ligos 

ŽIV sukelta liga, sukėlusi: 

• encefalopatiją 

• limfoidinį intersticinį pneumonitą 

• svorio netekimo ligą 

• išsekimo sindromą 

B23 Dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos būklės 

B23.0 Ūminis ŢIV infekcijos sindromas 

B23.8 ŢIV sukelta liga, sukėlusi kitas patikslintas būkles 

Dėl ŽIV sukeltos ligos išsivysčiusi nuolatinė limfadenopatija 

B24 Nepatikslinta ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukelta liga 

Įgytas imunodeficito sindromas [AIDS], neklasifikuojamas kitaip 

Su AIDS susijęs kompleksas *ARC+, neklasifikuojamas kitaip 

KITOS VIRUSŲ SUKELTOS LIGOS  

(B25–B34)  

B25 Citomegalo viruso sukelta liga 
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Išskyrus: įgimtą citomegalo viruso infekciją (P35.1) 

Citomegalo viruso sukeltą mononukleozę (B27.1) 

B25.0† Citomegalo virusų sukeltas pneumonitas (J17.1*) 

B25.1 Citomegalo virusų sukeltas hepatitas 

B25.2 Citomegalo virusų sukeltas pankreatitas 

B25.8 Kitos citomegalo virusų sukeltos ligos 

B25.9 Citomegalo virusų sukelta liga, nepatikslinta 

B26 Kiaulytė (Epideminis parotitas) 

Apima: parotitą: 

• epideminį 

• infekcinį 

B26.0 Parotito sukeltas orchitas 

B26.1 Parotito sukeltas meningitas 

B26.2 Parotito sukeltas encefalitas 

B26.3 Parotito sukeltas pankreatitas 

B26.8 Kiaulytė su kitomis komplikacijomis 

Kiaulytės sukeltas: 

• artritas† (M01.5-*) 

• miokarditas† (I41.1*) 

• nefritas† (N08.0*) 

• polineuropatija† (G63.0*) 

B26.9 Kiaulytė be komplikacijų 

Kiaulytė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• parotitas, neklasifikuojamas kitaip 

B27 Infekcinė mononukleozė 

Apima: liaukų karštligę 

monocitinę anginą 

Pfaiferio (Pfeiffer) ligą 

B27.0 Gama pūslelinio viruso sukelta mononukleozė 

Epšteino-Baro (Epstein-Barr) viruso sukelta mononukleozė 

B27.1 Citomegalo viruso sukelta mononukleozė 

B27.8 Kitos infekcinės mononukleozės 

B27.9 Infekcinė mononukleozė, nepatikslinta 

B30 Virusinis konjunktyvitas 

Išskyrus: akių ligą: 

• sukeltą pūslelinės virusų *herpes simplex] (B00.5) 
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• juosiančiosios pūslelinės virusų (B02.3) 

B30.0 Adenovirusų sukeltas keratokonjunktyvitas 

Epideminis keratokonjunktyvitas 

Laivų statytojų akis 

B30.1 Adenovirusų sukeltas konjunktyvitas 

Ūminis adenovirusų sukeltas folikulinis konjunktyvitas 

Plaukymo baseino konjunktyvitas 

B30.2 Virusinis faringokonjuktyvitas 

B30.3 Ūminis epideminis hemoraginis konjuktyvitas (sukeltas enterovirusų) 

Konjunktyvitas, sukeltas: 

• koksaki viruso 24 

• enteroviruso 70 

Hemoraginis konjunktyvitas (ūminis) (epideminis) 

B30.8 Kiti virusiniai konjunktyvitai 

Niukaslo konjunktyvitas 

B30.9 Virusinis konjunktyvitas, nepatikslintas 

B33 Kitos virusų sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

B33.0 Epideminė mialgija 

Bornholmo (Bornholm) liga 

B33.1 Roso upės liga 

Epideminis poliartritas ir egzantema 

Roso upės karštligė 

B33.2 Virusinis karditas 

B33.3 Tertovirusų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitur 

Rotavirusų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitaip 

B33.4† Hantavirusų sukeltas (širdies) plaučių sindromas [HPS] [HCPS] (J17.1*) 

Hantavirusų sukelta liga, pasireiškianti plaučių pažeidimais 

Sin Nombre virusinė liga 

Naudokite papildomą kodą (N17.-) nurodyti visus inkstų sutrikimus, susijusius su HPS, sukeltus Andes, Bayou ir Black 

Creek kanalo hantavirusų. 

Išskyrus: hemoraginę karštligę su inkstų sindromu (A98.5† N08.0*) 

B33.8 Kitos patikslintos virusų sukeltos ligos 

B34 Nepatikslintos lokalizacijos virusų sukeltos infekcijos 

Išskyrus: citomegalo virusų sukeltą ligą, neklasifikuojamą kitaip (B25.9) 

pūslelinės virusų *herpes simplex+ sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (B00.9) 

retrovirusų sukeltą infekciją, neklasifikuojamą kitaip (B33.3) 

virusinius veiksnius, sukeliančius ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose (B97.-) 

B34.0 Adenovirusų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

B34.1 Enterovirusų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

Koksaki virusų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitaip 
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Echovirusų sukelta infekcija, neklasifikuojama kitaip 

B34.2 Koronavirusų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

Išskyrus: SŪRS (U04.9) 

B34.3 Parvovirusų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

B34.4 Papovavirusų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta 

B34.8 Kitų virusų sukeltos infekcijos, vieta nepatikslinta 

B34.9 Virusų sukelta infekcija, nepatikslinta 

Viremija, neklasifikuojama kitaip 

MIKOZĖS  

(B35–B49)  

Išskyrus: pneumonitą, pasireiškusį dėl padidėjusio jautrumo organinėms dulkėms (J67.-) 

į grybelius panašių organizmų sukeltą mikozę (mycosis fungoide)s (C84.0) 

B35 Dermatofitijos 

Apima: favusą 

Epidermophyton, Microsporum and Trichophyton  rūšių sukeltas infekcijas 

Tinea rūšių sukeltos visų tipų ligos, išskyrus nurodytas B36.- 

B35.0 Barzdos ir galvos grybelis 

Barzdos grybelis 

Kerionas 

Odos plaukuotosios dalies grybelis 

Mikozinė sikozė 

B35.1 Nagų grybelis 

Dermatofitinė onichija 

Nagų dermatofitozė 

Onichomikozė 

Nagų grybelis 

B35.2 Plaštakų grybelis 

Plaštakų dermatofitozė 

Plaštakų grybelis 

B35.3 Pėdos grybelis 

Atleto pėda 

Pėdos dermatofitozė 

Pėdos grybelis 

B35.4 Liemens grybelis 

Kūno grybelis 

B35.5 Čerpiškoji susna (Tinea imbricata) 

Tokelau 

B35.6 Blauzdos grybelis 

Dhobi niežulys 

Kirkšnių grybelis 
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Jock niežulys 

B35.8 Kitos dermatofitozės 

Dermatofitozė: 

• išplitusi 

• grūdėta 

B35.9 Dermatofitozė, nepatikslinta 

Grybelis, neklasifikuojamas kitaip 

B36 Kitos paviršinės mikozės 

B36.0 Įvairiaspalvė dedervinė 

Grybelis: 

• geltonasis 

• įvairiaspalvis 

B36.1 Juodasis grybelis 

Juodoji delnų keratomikozė 

Juodoji mikrosporozė 

Juodoji dedervinė 

B36.2 Baltoji mazginė trichosporija 

Baltasis grybelis 

B36.3 Juodoji mazginė trichosporija 

B36.8 Kitos patikslintos paviršinės mikozės 

B36.9 Paviršinė mikozė, nepatikslinta 

B37 Kandidozė 

Apima: kandidozę 

moniliazę 

Išskyrus: naujagimių kandidozę (P37.5-) 

B37.0 Kandidozinis stomatitas 

Burnos pienligė 

B37.1 Plaučių kandidozė 

B37.2 Odos ir nagų kandidozės 

Kandidozinė: 

• onichija 

• paronichija 

Išskyrus: vystyklų dermatitą (L22) 

B37.3† Vulvos ir makšties kandidozė (N77.1*) 

Kandidozinis vulvovaginitas 

Monilinis vulvovaginitas 

Makšties pienligė 

B37.4 Kitos lokalizacijos šlapimo ir lyties takų kandidozė 

Kandidozinis: 

• balanitas† (N51.2*) 
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• uretritas† (N37.0*) 

B37.5 Kandidozinis meningitas 

B37.6 Kandidozinis endokarditas 

B37.7 Kandidozinė septicemija 

B37.8 Kitų lokalizacijų kandidozė 

B37.81 Kandidozinis ezofagitas 

B37.88 Kitų lokalizacijų kandidozė 

B37.9 Kandidozė, nepatikslinta 

Pienligė, neklasifikuojama kitaip 

B38 Kokcidioidomikozė 

B38.0 Ūminė plaučių kokcidioidomikozė 

B38.1 Lėtinė plaučių kokcidioidomikozė 

B38.2 Plaučių kokcidioidomikozė, nepatikslinta 

B38.3 Odos kokcidioidomikozė 

B38.4 Kokcidioidomikozinis meningitas 

B38.7 Išsisėjusi kokcidioidomikozė 

Išplitusi kokcioidomikozė 

B38.8 Kitos kokcioidomikozės formos 

B38.9 Kokcioidomikozė, nepatikslinta 

B39 Histoplazmozė 

B39.0 Ūminė plaučių kapsulinė histoplazmozė 

B39.1 Lėtinė plaučių kapsulinė histoplazmozė 

B39.2 Plaučių kapsulinė histoplazmozė, nepatikslinta 

B39.3 Išsisėjusi kapsulinė histoplazmozė 

Išplitusi kapsulinė histoplazmozė 

B39.4 Kapsulinė histoplazmozė, nepatikslinta 

Amerikietiškoji histoplazmozė 

B39.5 Duboizijaus (Dubois) histoplazmozė 

Afrikinė histoplazmozė 

B39.9 Histoplazmozė, nepatikslinta 

B40 Blastomikozė 

Išskyrus: brazilinę blastomikozę (B41.-) 

keloidinę blastomikozę (B48.0) 
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B40.0 Ūminė plaučių blastomikozė 

B40.1 Lėtinė plaučių blastomikozė 

B40.2 Plaučių blastomikozė, nepatikslinta 

B40.3 Odos blastomikozė 

B40.7 Išsisėjusi blastomikozė 

Išplitusi blastomikozė 

B40.8 Kitos blastomikozės formos 

B40.9 Blastomikozė, nepatikslinta 

B41 Parakokcidioidomikozė 

Apima: brazilinę blastomikozę 

Lutzo (Lutz) ligą 

B41.0 Plaučių parakokcidioidomikozė 

B41.7 Išsisėjusi parakokcidioidomikozė 

Išplitusi parakokcidioidomikozė 

B41.8 Kitos parakokcidioidomikozės formos 

B41.9 Parakokcidioidomikozė, nepatikslinta 

B42 Sporotrichozė 

B42.0 Plaučių sporotrichozė 

B42.1 Limfokutaninė sporotrichozė 

B42.7 Išsisėjusi sporotrichozė 

Išplitusi sporotrichozė 

B42.8 Kitos sporotrichozės formos 

B42.9 Sporotrichozė, nepatikslinta 

B43 Chromomikozė ir feomikozinis abscesas 

B43.0 Odos chromomikozė 

Karpinis dermatitas 

B43.1 Feomikozinis smegenų abscesas 

Smegenų chromomikozė 

B43.2 Poodinis feomikozinis abscesas ir cista 

B43.8 Kitos chromomikozės formos 

B43.9 Chromomikozė, nepatikslinta 

B44 Aspergiliozė 

Apima: aspergilomą 
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B44.0 Invazinė plaučių aspergiliozė 

B44.1 Kita plaučių aspergiliozė 

B44.2 Tonzilių aspergiliozė 

B44.7 Išsisėjusi aspergiliozė 

Išplitusi aspergiliozė 

B44.8 Kitos aspergiliozės formos 

B44.9 Aspergiliozė, nepatikslinta 

B45 Kriptokokozė 

B45.0 Plaučių kriptokokozė 

B45.1 Smegenų kriptokokozė 

Kriptokokų sukeltas meningitas † (G02.1*) 

Meningocerebrinė kriptokokozė 

B45.2 Odos kriptokokozė 

B45.3 Kaulų kriptokokozė 

B45.7 Išsisėjusi kriptokokozė 

Generalizuota kriptokokozė 

B45.8 Kitos kriptokokozės formos 

B45.9 Kriptokokozė, nepatikslinta 

B46 Zigomikozė 

B46.0 Plaučių mukormikozė 

B46.1 Rinocerebrinė mukormikozė 

B46.2 Skrandţio ir ţarnyno mukormikozė 

B46.3 Odos mukormikozė 

Poodinė mukormikozė 

B46.4 Išsisėjusi mukormikozė 

Išplitusi mukormikozė 

B46.5 Mukormikozė, nepatikslinta 

B46.8 Kitos zigomikozės 

Entomoftoromikozė 

B46.9 Zigomikozė, nepatikslinta 

Fikomikozė, neklasifikuojama kitaip 

B47 Micetoma 

B47.0 Eumicetoma 

Mikotinė Maduros pėda 

Maduromikozė 



125 

 

B47.1 Aktinomicetoma 

B47.9 Micetoma, nepatikslinta 

Maduros pėda, neklasifikuojama kitaip 

B48 Kitos grybelių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

B48.0 Lobomikozė 

Keloidinė blastomikozė 

Lobo (Lobo) liga 

B48.1 Rinosporidiozė 

B48.2 Alešeriazė 

Pseudallescheria boydii sukelta infekcija 

Išskyrus: eumicetomą (B47.0) 

B48.3 Geotrichozė 

Geotrichozinis stomatitas 

B48.4 Peniciliozė 

B48.7 Oportunistinės mikozės 

Mikozės, sukeliamos silpnai virulentiškų grybelių, galinčių sukelti infekcijas tik kaip tam tikrų veiksnių, pavyzdžiui, 

esančios sekinančios ligos ar vartojamų imuninę sistemą slopinančių vaistų ar kitų medžiagų ar radiologinio gydymo, 

pasekmes. Dauguma šias infekcijas sukeliančių grybelių dažniausiai yra saprofitiniai puvimą sukeliantys dirvožemio 

gyventojai. 

B48.8 Kitos patikslintos mikozės 

Adiaspiromikozė 

B49 Nepatikslintos mikozės 

Fungemija, neklasifikuojama kitaip 

PIRMUONIŲ SUKELTOS LIGOS 

(B50–B64)  

Išskyrus: amebiazę (A06.-) 

kitas pirmuonių sukeltas žarnyno ligas (A07.-) 

B50 Plasmodium falciparum sukelta maliarija 

Apima: mišrias Plasmodium falciparum ir bet kurios kitos Plasmodium rūšies sukeltas infekcijas 

B50.0 Plasmodium falciparum sukelta maliarija su smegenų komplikacijomis 

Smegenų maliarija, neklasifikuojama kitaip 

B50.8 Kita sunki ir komplikuota Plasmodium falciparum sukelta maliarija 

Sunki ar komplikuota Plasmodium falciparum sukelta maliarija, neklasifikuojama kitaip 

B50.9 Plasmodium falciparum sukelta maliarija, nepatikslinta 

B51 Plasmodium vivax sukelta maliarija 

Apima: mišrią Plasmodium vivax ir kitų Plasmodium rūšių, išskyrus Plasmodium falciparum, sukeltą maliariją 
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Išskyrus: kai vienas iš mišrios maliarijos sukėlėjų yra Plasmodium falciparum (B50.-) 

B51.0 Plasmodium vivax sukelta maliarija su bluţnies plyšimu 

B51.8 Plasmodium vivax sukelta maliarija su kitomis komplikacijomis 

B51.9 Plasmodium vivax sukelta maliarija be komplikacijų 

Plasmodium vivax sukelta maliarija, neklasifikuojama kitaip 

B52 Plasmodium malariae sukelta maliarija 

Apima: mišrią Plasmodium malariae ir kitų Plasmodium rūšių, išskyrus Plasmodium falciparum ir Plasmodium vivax, 

sukeltą maliariją 

Išskyrus: kai vienas iš mišrios maliarijos sukėlėjų yra Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• vivax (B51.-) 

B52.0 Plasmodium malariae sukelta maliarija su nefropatija 

1438 

B52.8 Plasmodium malariae sukelta maliarija su kitomis komplikacijomis 

B52.9 Plasmodium malariae sukelta maliarija be komplikacijų 

Plasmodium malariae sukelta maliarija, neklasifikuojama kitaip 

B53 Kitos parazitologiškai patvirtintos maliarijos 

B53.0 Plasmodium ovale sukelta maliarija 

Išskyrus: kai vienas iš mišrios maliarijos sukėlėjų yra Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• malariae (B52.-) 

• vivax (B51.-) 

B53.1 Beţdţionių plazmodijų sukelta maliarija 

Išskyrus: kai vienas iš mišrios maliarijos sukėlėjų yra Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• malariae (B52.-) 

• ovale (B53.0) 

• vivax (B51.-) 

B53.8 Kita parazitologiškai patvirtinta maliarija, neklasifikuojama kitur 

Parazitologiškai patvirtinta maliarija, neklasifikuojama kitaip 

B54 Nepatikslinta maliarija 

Kliniškai diagnozuota maliarija, nepatvirtinta parazitologiškai 

B55 Leišmaniozė 

B55.0 Vidaus organų leišmaniozė 

Kala-azar 

Post-kala-azar odos leišmaniozė 

B55.1 Odos leišmaniozė 

B55.2 Odos ir gleivinių leišmaniozė 
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B55.9 Leišmaniozė, nepatikslinta 

B56 Afrikinė tripanosomozė 

B56.0 Gambijos tripanosomozė 

Trypanosoma brucei gambiense sukelta infekcija 

Vakarų Afrikos miego liga 

B56.1 Rodezijos tripanosomozė 

Rytų Afrikos miego liga 

Trypanosoma brucei rhodesiense sukelta infekcija 

B56.9 Afrikinė tripanosomozė, nepatikslinta 

Miego liga, neklasifikuojama kitaip 

Tripanosomozė, neklasifikuojama kitaip, iš vietovių, kuriose vyrauja Afrikinė tripanosomozė 

B57 Čagaso (Chagas) liga 

Apima: Amerikinę tripanosomozę 

Trypanosoma cruzi sukeltą infekciją 

B57.0 Ūminė Čagaso (Chagas) liga su širdies paţeidimu 

Ūminė Čagaso (Chagas) liga su miokarditu† (I41.2*) 

B57.1 Ūminė Čagaso (Chagas) liga be širdies paţeidimų 

Ūminė Čagaso (Chagas) liga, neklasifikuojama kitaip 

B57.2 Čagaso (Chagas) liga (lėtinė) su širdies paţeidimu 

Amerikinė tripanosomozė, neklasifikuojama kitaip 

Čagaso (Chagas) liga (lėtinė) (su): 

• miokarditu† (I41.2*) 

• neklasifikuojama kitaip 

Tripanosomozė, neklasifikuojama kitaip, iš vietų, kur vyrauja Čagaso (Chagas) liga 

B57.3 Čagaso (Chagas) liga (lėtinė) su virškinimo sistemos paţeidimu 

B57.4 Čagaso (Chagas) liga (lėtinė) su nervų sistemos paţeidimu 

B57.5 Čagaso (Chagas) liga (lėtinė) su kitų organų paţeidimu 

B58 Toksoplazmozė 

Apima: Toxoplasma gondii sukeltą infekciją 

Išskyrus: įgimtą toksoplazmozę (P37.1) 

B58.0 Toksoplazminė okuliopatija 

Toksoplazmų sukeltas chorioretinitas† (H32.0*) 

B58.1 Toksoplazmų sukeltas hepatitas 

B58.2† Toksoplazmų sukeltas meningoencefalitas (G05.2*) 

B58.3† Plaučių toksoplazmozė (J17.3*) 

B58.8 Toksoplazmozė su kitų organų paţeidimu 

Toksoplazmų sukeltas: 

• miokarditas† (I41.2*) 
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• miozitas† (M63.1-*) 

B58.9 Toksoplazmozė, nepatikslinta 

B59† Pneumocistozė (J17.3*) 

Pneumonija, sukelta: 

• Pneumocystis: 

 • carinii 

 • jirovecii 

B60 Kitos pirmuonių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur 

pirmuonių sukeliamos ligos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: kriptosporidiazę (A07.2) 

žarnyno mikrosporidiazę (A07.8) 

izosporiazę (A07.3) 

 

B60.0 Babeziozė 

Piroplazmozė 

B60.1 Akantamebiazė 

Acanthamoeba sukeltas konjunktyvitas† (H13.1*) 

Acanthamoeba sukeltas keratokonjunktyvitas† (H19.2*) 

B60.2 Negleriazė 

Pirminis amebų sukeltas meningoencefalitas† (G05.2*) 

B60.8 Kitos patikslintos pirmuonių sukeltos ligos 

B64 Nepatikslintos pirmuonių sukeltos ligos 

HELMINTOZĖS 

(B65–B83)  

B65 Šistosomozė [bilarziozė] 

Apima: sraigių karštligę 

B65.0 Schistosoma haematobium sukelta šistosomozė [šlapimo takų šistosomozė] 

B65.1 Schistosoma mansoni sukelta šistosomozė [ţarnyno šistosomozė] 

B65.2 Schistosoma japonicum sukelta šistosomozė 

Azijinė šistostomozė 

B65.3 Cerkarinis dermatitas 

Plaukikų niežulys 

B65.8 Kita šistosomozė 

Infekcija, sukelta Schistosoma: 

• intercalatum 

• mattheei 

• mekongi 

B65.9 Šistosomozė, nepatikslinta 
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B66 Kitos trematodų (plokščiųjų kirmėlių siurbikių) sukeltos infekcijos 

B66.0 Opistorchozė 

Infekcijos, sukeltos: 

• kačių kepeninės siurbikės 

• Opistorchis (felineus) (viverrini) 

B66.1 Klonorchozė 

Kinijos kepeninės siurbikės sukelta liga 

Clonorchis sinensis sukelta infekcija 

Rytų kepeninės siurbikės sukelta liga 

B66.2 Dikroceliazė 

Dicrocoelium dendriticum sukelta infekcija 

Lancetinės siurbikės sukelta infekcija 

B66.3 Fascioliozė 

Infekcija, sukelta Fasciola: 

• gigantica 

• hepatica 

• indica 

Avių kepeninės siurbikės sukelta liga 

B66.4 Paragonimozė 

Paragonimus rūšių sukelta infekcija 

Plautinės siurbikės sukelta liga 

Plaučių distomiazė 

B66.5 Fasciolopsiazė 

Fasciolopsis buski sukelta infekcija 

Žarnyno distomiazė 

B66.8 Kitos patikslintos trematodų sukeltos infekcijos 

Echinostomozė 

Heterofiazė 

Metagonimozė 

Nanofietiazė 

Vatsoniazė 

B66.9 Trematodų sukelta infekcija, nepatikslinta 

B67 Echinokokozė 

Apima: hidatidozę 

B67.0 Echinococcus granulosus sukelta kepenų infekcija 

B67.1 Echinococcus granulosus sukelta plaučių infekcija 

B67.2 Echinococcus granulosus sukelta kaulų infekcija 

B67.3 Echinococcus granulosus sukelta kita ar dauginė infekcija 

B67.4 Echinococcus granulosus sukelta infekcija, nepatikslinta 

B67.5 Echinococcus multilocularis sukelta kepenų infekcija 

B67.6 Echinococcus multilocularis sukelta kita ar dauginė infekcija 
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B67.7 Echinococcus multilocularis sukelta infekcija, nepatikslinta 

B67.8 Kepenų echinokokozė, nepatikslinta 

B67.9 Kita ir nepatikslinta echinokokozė 

Echinokokozė, neklasifikuojama kitaip 

B68 Teniazė 

Išskyrus: cisticerkozę (B69.-) 

B68.0 Taenia solium sukelta teniazė 

Kiaulinis kaspinuotis (infekcija) 

B68.1 Taenia saginata sukelta teniazė 

Jautinis kaspinuotis (infekcija) 

Subrendusio kaspinuočio Taenia saginata sukelta infekcija 

B68.9 Teniazė, nepatikslinta 

B69 Cisticerkozė 

Apima: cisticerkozinę infekciją, sukeltą Taenia solium lervų 

B69.0 Centrinės nervų sistemos cisticerkozė 

B69.1 Akies cisticerkozė 

B69.8 Kitų vietų cisticerkozė 

B69.9 Cisticerkozė, nepatikslinta 

B70 Difilobotriozė ir sparganozė 

B70.0 Difilobotriozė 

Diphyllobothrium (subrendusių) (latum)(pacificum) sukelta infekcija 

Žuvinis kaspinuotis (infekcija) 

Išskyrus: lervinę difilobotriozę (B70.1) 

B70.1 Sparganozė 

Infekcija, sukelta: 

• Sparganum (mansoni) (proliferum) 

• Spirometra lervų 

Lervinė difilobotriozė 

Spirometrozė 

B71 Kitos kaspinuočių sukeltos infekcijos 

B71.0 Himenolepiozė 

Nykštukinis kaspinuotis (infekcija) 

Žiurkinis kaspinuotis (infekcija) 

B71.1 Dipilidiazė 

B71.8 Kitos patikslintos kaspinuočių sukeltos infekcijos 

Cenurozė 
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B71.9 Kaspinuočių sukelta infekcija, nepatikslinta 

Kaspinuotis (infekcija), neklasifikuojamas kitaip 

B72 Drakunkuliozė 

Jūrų kiaulytės kirmėlės sukelta infekcija 

Dracunculus medinensis sukelta infekcija 

B73 Onchocerkiazė 

Onchocerca volvulus sukelta infekcija 

Onchocerkiazė 

Upinis aklumas 

B74 Filariozė 

Išskyrus: onchocerkiazę (B73) 

atogrąžų (plaučių) eozinofiliją, neklasifikuojamą kitaip (J82) 

B74.0 Wuchereria bancrofti sukelta filariozė 

Bankroftinė: 

• elefantiazė 

• filariozė 

B74.1 Brugia malayi sukelta filariozė 

B74.2 Brugia timori sukelta filariozė 

B74.3 Lojazė 

Kalabarinis pabrinkimas 

Afrikinė kirmėlių sukelta akių liga 

Loa loa infekcija 

B74.4 Mansoneliazė 

Infekcija, sukelta Mansonella: 

• ozzardi 

• perstans 

• streptocerca 

B74.8 Kitos filariozės 

Dirofilariozė 

B74.9 Filariozė, nepatikslinta 

B75 Trichineliozė 

Trichinella rūšių sukelta infekcija 

Trichiniazė 

B76 Ankilostomiazės 

Apima: uncikariazę 

B76.0 Ankilostomiazė 

Ancylostoma rūšių sukelta infekcija 

B76.1 Necatoriazė 

Necator americanus sukelta infekcija 
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B76.8 Kitos ankilostomų sukeltos ligos 

B76.9 Ankilostomų sukelta liga, nepatikslinta 

Odos migruojanti lerva, neklasifikuojama kitaip 

B77 Askaridozė 

Apima: askaridozę 

apvaliųjų kirmėlių sukeltą infekciją 

B77.0 Askaridozė su ţarnyno komplikacijomis 

B77.8 Askaridozė be ţarnyno komplikacijų 

B77.9 Askaridozė, nepatikslinta 

B78 Strongiloidozė 

Išskyrus: trichostrongiliozę (B81.2) 

B78.0 Ţarnyno strongiloidozė 

B78.1 Odos strongiloidozė 

B78.7 Išsisėjusi strongiloidozė 

B78.9 Strongiloidozė, nepatikslinta 

B79 Trichurozė 

Trichocefaliozė 

Plaukagalvis (liga) (infekcija) 

B80 Enterobiozė 

Oksiuriazė 

Spalinių infekcija 

Siūlinių kirmėlių infekcija 

B81 Kitos ţarnyno helmintozės, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: angiostrongiliozę, sukeltą: 

• Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 

• Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

B81.0 Anisakiazė 

Anisakis lervų sukelta infekcija 

B81.1 Ţarnyno kapiliariazė 

Kapiliariazė, neklasifikuojama kitaip 

Capillaria philippinensis sukelta infekcija 

Išskyrus: kepenų kapiliariazę (B83.8) 

B81.2 Trichostrongiliozė 

B81.3 Ţarnyno angiostrongiliozė 

Angiostrongiliozė, sukelta: 

• Angiostrongylus costaricensis 

• Parastrongylus costaricensis 
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B81.4 Mišrios ţarnyno helmintozės 

Žarnyno helmintų sukeltos infekcijos, klasifikuojamos daugiau kaip vienoje iš kategorijų B65.0–B81.3 ir B81.8 

Mišri helmintozė, neklasifikuojama kitaip 

B81.8 Kitos patikslintos ţarnyno helmintozės 

Infekcijos, sukeltos: 

• Oesophagostomum rūšių *ezofagostomiazė+ 

• Ternidens: 

 • deminutus *ternidensiazė+ 

 • diminutus *ternidensiazė+ 

B82 Nepatikslintas ţarnyno parazitizmas 

B82.0 Ţarnyno helmintozė, nepatikslinta 

B82.9 Ţarnyno parazitizmas, nepatikslintas 

B83 Kitos helmintozės 

Išskyrus: kapiliariazę: 

• žarnyno (B81.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (B81.1) 

B83.0 Visceralinė migruojanti lerva 

Toksokarozė 

B83.1 Gnatostomozė 

Migruojantis pabrinkimas 

B83.2 Parastrongylus cantonensis sukelta angiostrongiliozė 

Angiostrongylus cantonensis sukelta angiostrongiliozė 

Eozinofilinis meningoencefalitas† (G05.2*) 

Išskyrus: žarnyno angiostrongiliozę (B81.3) 

B83.3 Singamiazė 

Singamozė 

B83.4 Vidinė hirudinazė 

Išskyrus: išorinę hirunidazę (B88.3) 

B83.8 Kitos patikslintos helmintozės 

Akantocefaliozė 

Gongilonemiazė 

Kepenų kapilariozė 

Metastrongiliozė 

Telaziazė 

B83.9 Helmintozė, nepatikslinta 

Kirmėlės, neklasifikuojamos kitaip 

Išskyrus: žarnyno helmintozę, neklasifikuojamą kitaip (B82.0) 

PEDIKULIOZĖ, AKARIAZĖ IR KITOS INVAZIJOS 

(B85–B89)  
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B85 Pedikuliozė ir ftiriazė 

B85.0 Pedikuliozė, sukelta Pediculus humanus capitis 

Galvos utėlėtumas 

B85.1 Pedikuliozė, sukelta Pediculus humanus corporis 

Kūno utėlėtumas 

B85.2 Pedikuliozė, nepatikslinta 

B85.3 Ftiriazė 

Užkrėstumas: 

• gaktine utėle 

• Phthirus pubis 

B85.4 Mišri pedikuliozė ir ftiriazė 

Užkrėstumas, klasifikuojamas daugiau kaip pagal vieną iš kategorijų B85.0–B85.3 

B86 Nieţai 

Sarkoptinis niežulys 

B87 Miazė 

Apima: musių lervų invaziją 

B87.0 Odos miazė 

Šliaužiančioji miazė 

B87.1 Ţaizdos miazė 

Trauminė miazė 

B87.2 Akių miazė 

B87.3 Nosiaryklės miazė 

Gerklų miazė 

B87.4 Ausų miazė 

B87.8 Kitų vietų miazė 

Lytinių ir šlapimo takų miazė 

Žarnyno miazė 

B87.9 Miazė, nepatikslinta 

B88 Kitos invazijos 

B88.0 Kita akariazė 

Akarinis dermatitas 

Dermatitas, sukeltas: 

• Demodex rūšių 

• Dermanyssus gallinae 

• Liponyssoides sanguineus 

Trombikuliozė 

Išskyrus: niežus (B86) 

B88.1 Tungiazė [uţkrėstumas smėlinėmis blusomis] 
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B88.2 Kitų nariuotakojų invazija 

Skarabiazė 

B88.3 Išorinė hirudinazė 

Kraujasiurbių parazitų invazija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: vidinę hirudinazę (B83.4) 

B88.8 Kitos patikslintos invazijos 

Ichtioparazitizmas, sukeltas Vandellia cirrhosa 

Lingvatuliozė 

Porocefaliozė 

B88.9 Invazija, nepatikslinta 

Invazija (odos), neklasifikuojama kitaip 

Smulkiųjų vabzdžių invazija, neklasifikuojama kitaip 

Odos parazitai, neklasifikuojama kitaip 

B89 Nepatikslinta parazitų sukelta liga 

INFEKCINIŲ IR PARAZITŲ SUKELTŲ LIGŲ PASEKMĖS 

(B90–B94)  

0008 

Pastaba: šios kategorijos turi būti naudojamos nurodyti būklių, klasifikuojamų pagal kategorijas A00–B89, pasekmes, 

kurios yra klasifikuojamos kitur. Pasekmės apima nurodytas būkles, jos taip pat apima pagal pirmiau 

išvardytas kategorijas klasifikuojamų ligų atokiuosius poveikius, jeigu yra įrodymų, kad liga jau praėjo. 

B90 Tuberkuliozės pasekmės 

B90.0 Centrinės nervų sistemos tuberkuliozės pasekmės 

B90.1 Lytinių ir šlapimo takų tuberkuliozės pasekmės 

B90.2 Kaulų ir sąnarių tuberkuliozės pasekmės 

B90.8 Kitų organų tuberkuliozės pasekmės 

B90.9 Kvėpavimo organų ir nepatikslintos tuberkuliozės pasekmės 

Tuberkuliozės pasekmės, neklasifikuojamos kitaip 

B91 Poliomielito pasekmės 

   

B92 Raupsų pasekmės 

   

B94 Kitų bei nepatikslintų ir parazitų sukeltų ligų pasekmės 

B94.0 Trachomos pasekmės 

B94.1 Virusinio encefalito pasekmės 

B94.2 Virusinio hepatito pasekmės 

B94.8 Kitų patikslintų infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės 

B94.9 Nepatikslintų infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės 



136 

 

INFEKCINES LIGAS SUKELIANČIOS BAKTERIJOS, VIRUSAI IR KITI SUKĖLĖJAI  

(B95–B97)  

B95 Streptokokai ir stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

0103 

B95.0 A grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.1 B grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.2 D grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.3 Streptococcus pneumoniae, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.4 Kiti streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.41 C grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.42 G grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.48 Kitų patikslintų grupių streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.5 Nepatikslinti streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.6 Staphylococcus aureus, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.7 Kiti stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B95.8 Nepatikslinti stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96 Kitos bakterijos, sukeliančios ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

Panašūs į pleuropneumoniją sukeliančius sukėlėjus *PPLO+ 

B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.2 Escherichia coli [E. coli] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.31 B tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.38 Kito patikslinto tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose 

skyriuose 

B96.39 Nepatikslinto tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose 

skyriuose 

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa), sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B96.8 Kitos patikslintos bakterijos, sukeliančios ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose  



137 

 

B96.81 Helicobacter pylori [H. pylori], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose  

1122 

B96.88 Kitos ir nepatikslintos bakterijos, sukeliančios ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

Burkholderia: 

mallei 

pseudomallei 

B97 Virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.0 Adenovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.1 Enterovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

Koksaki virusai 

Echovirusai 

B97.2 Koronavirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.3 Retrovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

Lentivirusai 

Onkovirusai 

B97.4 Respiraciniai sincitiniai virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.5 Reovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.6 Parvovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

B97.7 Papilomos virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose  

1408 

Žmogaus papilomos virusas 

B97.8 Kiti virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose 

KITOS INFEKCINĖS LIGOS 

(B99)  

B99 Kitos ir nepatikslintos infekcinės ligos 

 

2 SKYRIUS 

NAVIKAI (C00–D48) 
 

Šiame skyriuje yra tokie poskyriai: 

C00–C96 Piktybiniai navikai 
 C00–C75 Piktybiniai navikai, pirminiai arba laikomi pirminiais, patikslintos lokalizacijos, 

išskyrus limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių navikus 

  C00–C14 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai 

  C15–C26 Virškinimo organų piktybiniai navikai 

  C30–C39 Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai 

  C40–C41 Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai 

  C43–C44 Melanoma ir kiti odos piktybiniai navikai 

  C45–C49 Mezotelinių ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai 
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  C50  Krūties piktybiniai navikai 

  C51–C58 Moters lyties organų piktybiniai navikai 

  C60–C63 Vyro lyties organų piktybiniai navikai 

  C64–C68 Šlapimo organų piktybiniai navikai 

  C69–C72 Akių, smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai 

  C73–C75 Skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų piktybiniai navikai 

                        C76–C80 Netiksliai apibrėţti, metastaziniai ir nepatikslintos lokalizacijos piktybiniai navikai 

 C81–C96 Limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių piktybiniai navikai 

D00–D09 Navikai in situ 

D10–D36 Gerybiniai navikai 
D37–D48 Neaiškios ar neţinomos eigos navikai  

 

Pastaba: 1. Pirminiai, netiksliai apibrėžti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų piktybiniai navikai 

 Poskyriai C76–C80 apima piktybinius navikus, kai tiksliai nenurodytas pirminis vėžio židinys, arba kurie apibūdinti 

kaip „diseminuoti“, „išsisėję“ arba „išplitę“, nenurodant pirminio židinio. Abiem atvejais pirminis židinys 

nežinomas. 

 2. Funkcinis aktyvumas 

 Šiame skyriuje klasifikuojami visi navikai, neatsižvelgiant į jų funkcinį aktyvumą. Norint nurodyti naviko funkcinį 

aktyvumą, galima naudoti papildomą 4 skyriaus kodą. Pavyzdžiui, katecholaminus gaminanti piktybinė antinksčių 

feochromocitoma turėtų būti koduojama C74 su papildomu kodu E27.5; hipofizės bazofilinė adenoma su Kušingo 

(Cushing) sindromu – D35.2 su papildomu kodu E24.0. 

 3. Morfologija 

 Yra keletas svarbiausių piktybinių navikų morfologinių (histologinių) grupių: karcinomos, įskaitant 

plokščialąstelines ir adenokarcinomas; sarkomos; kiti minkštųjų audinių navikai, įskaitant mezoteliomas; limfomos 

(Hodžkino (Hodgkin) ir ne Hodžkino (non-Hodgkin); leukemijos; kiti patikslintų tipų ir tam tikrų lokalizacijų navikai; 

nepatikslinti piktybiniai navikai. „Vėžys“ – tai bendras terminas. Jis gali būti vartojamas bet kuriai išvardytai grupei 

pavadinti, nors šis terminas retai vartojamas, kai kalbama apie limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių 

piktybinius navikus. Kartais terminas „karcinoma“ yra neteisingai vartojamas vietoj termino „vėžys“.  
 2 skyriuje navikai suskirstyti pagal eigą į dideles grupes, o grupėse klasifikuojami pirmiausia pagal lokalizaciją. 

Keliais išskirtiniais atvejais naviko morfologija nurodyta skyrių ir poskyrių pavadinimuose.  

 Norintiems identifikuoti naviko histologinį tipą šiame tome pateiktas visapusiškas atskiras navikų morfologijos 

kodų sąrašas. Šie morfologijos kodai paimti iš Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) III-iojo leidimo. 

Tai dviašė klasifikacija, pateikianti nepriklausomas topografijos ir morfologijos kodavimo sistemas. Pirmieji keturi 

morfologijos kodo skaitmenys nurodo histologinį tipą, penktasis skaitmuo – tai naviko eigos kodas (pirminis 

piktybinis, antrinis piktybinis (metatsazinis); in situ; gerybinis; neaišku, piktybinis ar gerybinis). Šeštasis skaitmuo 

TLK-O naudojamas kaip solidinių navikų diferenciacijos kodas, jis taip pat naudojamas kaip specialus kodas 

limfomoms ir leukemijoms, tačiau šis šeštasis skaitmuo neįtrauktas į TLK-10-AM.  

 4. 2 skyriaus poskyrių panaudojimas  

 Šiame skyriuje reikia atkreipti dėmesį į poskyrio .8 skirsnį *žr. 5 pastabą+. Ten, kur būtina pateikti poskyrio skirsnį, 

kurio reikšmė „kiti“, jis paprastai žymimas poskyrio skirsniu .7.  

 

 5. Navikas, apėmęs kelias anatomines organo sritis, ir poskyrio skirsnio .8 panaudojimas 

 Poskyryje C00–C75 klasifikuojami pirminiai piktybiniai navikai pagal jų atsiradimo vietą. Daugelis triženklių kodų 

toliau skaidomi į vardines dalis ar kodų skirsnius, nurodančius aptariamąjį organą. Navikas, kuris triženklio kodo 

viduje apima dvi ar daugiau gretimų sričių ir kurio kilmės vietos neįmanoma nustatyti, turi būti koduojamas 

skirsniu .8 („išplitęs pažeidimas“), nebent toks derinys specialiai koduojamas kitur. Pavyzdžiui, stemplės ir 

skrandžio karcinoma specialiai koduojama C16.0 (skrandis), o liežuvio viršūnės ir apatinio paviršiaus karcinomai 

turėtų būti priskirtas kodas C02.8. Kita vertus, liežuvio viršūnės karcinoma, plintanti į apatinį paviršių, turi būti 
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koduojama C02.1, nes kilmės vieta, liežuvio viršūnė, yra žinoma. „Išplitęs“ reiškia, kad apimtos dvi gretimos 

(esančios šalia) sritys. Nuosekliais skaitmenimis pažymėti skirsniai dažnai yra greta, tačiau tai nėra nekintama 

(pvz., šlapimo pūslė C67.-), ir norint nustatyti topografinius ryšius, koduotojui gali prireikti anatominių aprašymų.  

  Kartais navikui aprašyti neužtenka triženklių kategorijų. Tokiais atvejais koduojama naudojant 

tokius skirsnius: 

 C02.8  Lieţuvio išplitęs paţeidimas  

 C08.8  Didţiųjų seilių liaukų išplitęs paţeidimas  

 C14.8  Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs paţeidimas 

 C21.8  Tiesiosios ţarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs paţeidimas 

 C24.8  Tulţies takų išplitęs paţeidimas 

 C26.8  Virškinimo sistemos išplitęs paţeidimas 

 C39.8  Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs paţeidimas  

 C41.8  Kaulų ir sąnarinių kremzlių išplitęs paţeidimas 

 C49.8  Jungiamojo audinio ir minkštųjų audinių išplitęs paţeidimas 

 C57.8  Moters lyties organų išplitęs  paţeidimas  

 C63.8  Vyro lyties organų išplitęs paţeidimas  

 C68.8  Šlapimo organų išplitęs paţeidimas  

 C72.8  Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs paţeidimas  

  Šiuo pavyzdžiu gali būti skrandžio ir plonojo žarnyno karcinoma, kurią reikėtų koduoti C26.8 

(Virškinimo sistemos išplitęs pažeidimas)  

 6. Ektopinių audinių piktybiniai navikai 

 Ektopinių audinių piktybinius navikus reikia koduoti pagal nurodytą lokalizaciją, pvz., kasos ektopinių audinių 

piktybiniai navikai koduojami kaip nepatikslinti kasos piktybiniai navikai (C25.9).  

 7. Abėcėlinės rodyklės naudojimas koduojant navikus 

 Koduojant navikus būtina atsižvelgti ne tik į lokalizaciją, bet ir į morfologiją ir eigą, todėl morfologinį aprašymą 

visada reikia pasitikrinti pagal Abėcėlinę rodyklę.  

 8. Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiojo leidimo naudojimas  

 2 skyriuje pateikiamos gana ribotos kai kurių morfologinių tipų charakteristikos arba jos visai nepateikiamos. Visų 

navikų topografijai koduoti TLK-O naudojami tie patys triženkliai ir keturženkliai kodai, kokie naudojami 

piktybiniams navikams 2 skyriuje (C00–C77, C80), todėl tiksliau apibūdinamos ir kitų piktybinių navikų lokalizacijos 

(antrinių piktybinių (metastazinių), gerybinių, in situ ir neaiškios ar nežinomos eigos).  

 Todėl visoms įstaigoms, kurios suinteresuotos identifikuoti tiek lokalizaciją, tiek morfologiją, pvz., vėžio 

registrams, onkologinėms ligoninėms, patologijos skyriams ir kitoms įstaigoms, besispecializuojančioms 

onkologijos srityje, rekomenduojama naudoti TLK-O. 

 

PIKTYBINIAI NAVIKAI (C00–C96) 

PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS 

LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ 

AUDINIŲ NAVIKUS (C00–C75) 

LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI (C00–C14) 

C00 Lūpos piktybiniai navikai 

0241 
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Išskyrus: lūpos odą (C43.0, C44.0) 

C00.0 Viršutinės lūpos išorinis paviršius 
Viršutinė lūpa: 

• lūpos raudonis 

• neklasifikuojama kitaip 

• lūpos raudonio kraštas 

C00.1 Apatinės lūpos išorinis paviršius 
Apatinė lūpa: 

• lūpos raudonis 

• neklasifikuojama kitaip 

• lūpos raudonio kraštas 

C00.2 Lūpos išorinis paviršius, nepatikslintas 
Lūpos raudonio kraštas, neklasifikuojamas kitaip 

C00.3 Viršutinės lūpos vidinis paviršius 
Viršutinė lūpa: 

• skruosto paviršius 

• pasaitėlis 

• gleivinė 

• burnos paviršius 

C00.4 Apatinės lūpos vidinis paviršius 
Apatinė lūpa: 

• skruosto paviršius 

• pasaitėlis 

• gleivinė 

• burnos paviršius 

C00.5 Lūpa, nepatikslinta, vidinis paviršius 
Lūpa, nepatikslinta, viršutinė ar apatinė: 

• skruosto paviršius 

• pasaitėlis 

• gleivinė 

• burnos paviršius 

C00.6 Lūpų jungtis 

C00.8 Išplitęs lūpos  paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C00.9 Lūpa, nepatikslinta 

C01 Lieţuvio šaknies piktybiniai navikai 

Liežuvio šaknies nugarinis paviršius 

Liežuvio fiksuota dalis, neklasifikuojama kitaip 

Liežuvio užpakalinis trečdalis 

C02 Kitų ir nepatikslintų lieţuvio dalių piktybiniai navikai 

C02.0 Lieţuvio nugarinis paviršius 
Liežuvio priekiniai du trečdaliai, nugarinis paviršius 

Išskyrus: liežuvio šaknies nugarinį paviršių (C01) 

C02.1 Lieţuvio kraštai 
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Liežuvio viršūnė 

C02.2 Lieţuvio apatinis paviršius 
Liežuvio priekiniai du trečdaliai, apatinis paviršius 

Liežuvio pasaitėlis 

C02.3 Lieţuvio priekiniai du trečdaliai, sritis nepatikslinta 
Liežuvio vidurinysis trečdalis, neklasifikuojamas kitaip 

Judrioji liežuvio dalis, neklasifikuojama kitaip 

C02.4 Lieţuvio migdolai 

Išskyrus: migdolą, neklasifikuojamą kitaip (C09.9) 

C02.8 Išplitęs lieţuvio paţeidimas 
0234 

 Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Liežuvio piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nei vienu iš kodų C01–C02.4  

C02.9 Lieţuvis, nepatikslintas 

C03 Dantenų piktybiniai navikai 

Apima: žandikaulio lanko gleivinę 
dantenas 

Išskyrus: piktybinius odontogeninius navikus (C41.02, C41.1) 

C03.0 Viršutinės dantenos 

C03.1 Apatinės dantenos 

C03.9 Dantenos, nepatikslintos 

C04 Burnos dugno piktybiniai navikai 

C04.0 Priekinė burnos dugno dalis 
Į priekį nuo ribos tarp kaplių ir ilčių 

C04.1 Šoninė burnos dugno dalis 

C04.8 Burnos dugno išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C04.9 Burnos dugnas, nepatikslintas 

C05 Gomurio piktybiniai navikai 

C05.0 Kietasis gomurys 

C05.1 Minkštasis gomurys 

Išskyrus: minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (C11.3) 

C05.2 Lieţuvėlis 

C05.8 Gomurio išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C05.9 Gomurys, nepatikslintas 
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Burnos skliautas 

C06 Kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių piktybiniai navikai 

C06.0 Skruostų gleivinė 
Skruostų gleivinė, neklasifikuojama kitaip 

Vidinis skruosto paviršius 

C06.1 Burnos prieangis 
Skruosto vagelė (viršutinė) (apatinė) 

Lūpų vagelė (viršutinė) (apatinė) 

C06.2 Retromoliarinė sritis 

C06.8 Kitų ir nepatikslintų burnos dalių išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C06.9 Burna, nepatikslinta 
Mažosios seilių liaukos, lokalizacija nepatikslinta 

Burnos ertmė, neklasifikuojama kitaip 

C07 Paausinės seilių liaukos piktybiniai navikai 

 

C08 Kitų ir nepatikslintų didţiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai 

Išskyrus: mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (C06.9) 
patikslintų mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, kurie koduojami pagal jų anatominę 

lokalizaciją 

paausinę seilių liauką (C07) 

C08.0 Paţandinė liauka 
Submaksilinė liauka 

C08.1 Palieţuvinė liauka 

C08.8 Didţiųjų seilių liaukų išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Didžiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C07–C08.1  

C08.9 Didţiosios seilių liaukos, nepatikslintos 
Seilių liaukos (didžiosios), neklasifikuojamos kitaip 

C09 Migdolų piktybiniai navikai 

Išskyrus: liežuvio migdolą (C02.4) 
ryklės migdolą (C11.1) 

C09.0 Migdolų duobutė 

C09.1 Migdolų lankai (priekinis) (uţpakalinis) 

C09.8 Migdolų išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C09.9 Migdolas, nepatikslintas 
Migdolas: 

• žiočių 
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• neklasifikuojamas kitaip 

• gomurio 

C10 Burnaryklės piktybiniai navikai 

Išskyrus: migdolą (C09.-) 

C10.0 Antgerklio įduba 

C10.1 Antgerklio priekinis paviršius 
Antgerklis, laisvasis kraštas 

Liežuvinė (-s) antgerklio raukšlė (-s) 

Išskyrus: antgerklį (suprahioidinę dalį), neklasifikuojamą kitaip (C32.1) 

C10.2 Šoninė burnaryklės siena 

C10.3 Uţpakalinė burnaryklės siena 

C10.4 Ţiaunų plyšys 
Žiaunų cista *naviko lokalizacija+ 

C10.8 Burnaryklės išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Burnaryklės jungties sritis 

C10.9 Burnaryklė, nepatikslinta 

C11 Nosiaryklės piktybiniai navikai 

C11.0 Nosiaryklės viršutinė siena 
Nosiaryklės stogas 

C11.1 Nosiaryklės uţpakalinė siena 
Adenoidai 

Ryklės tonzilė 

C11.2 Nosiaryklės šoninė siena 
Rozenmiulerio (Rosenmüller) duobutė 

Trimito (Eustachijaus vamzdžio) anga 

Ryklės kišenė 

C11.3 Nosiaryklės priekinė siena 
Nosiaryklės dugnas 

Minkštojo gomurio nosiaryklinis (priekinis) (užpakalinis) paviršius 

Užpakalinis nosies kraštas: 

• nosinės ryklės angos 

• pertvaros 

C11.8 Nosiaryklės išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C11.9 Nosiaryklė, nepatikslinta 
Nosiaryklės siena, neklasifikuojama kitaip 

C12 Kriaušinės kišenės piktybiniai navikai 

Kriaušinė duobutė 
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C13 Gerklaryklės piktybiniai navikai 

Išskyrus: kriaušinę kišenę (C12) 

C13.0 Postkrikoidinė sritis 

C13.1 Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklės paviršius 
Vedeginė antgerklio raukšlė: 

• ribinė zona 

• neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: vedeginę antgerklio raukšlę, gerklų paviršių (C32.1) 

C13.2 Uţpakalinė gerklaryklės siena 

C13.8 Gerklaryklės išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C13.9 Gerklaryklė, nepatikslinta 
Gerklaryklės siena, neklasifikuojama kitaip 

C14 Kitų ir nepatikslintų lūpos, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybiniai navikai 

Išskyrus: burnos ertmę, neklasifikuojamą kitaip (C06.9) 

C14.0 Ryklė, nepatikslinta 

C14.2 Valdejerio (Waldeyer) ţiedas 

C14.8 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų 

C00–C14.2  

VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C15–C26)  

C15 Stemplės piktybiniai navikai 

Pastaba:  pateikiamos dvi alternatyvios klasifikacijos dalys: 
 .0–.2 pagal anatominį aprašymą  

 .3–.5 pagal trečdalius  

 Šis nukrypimas nuo principo, kad kodai turi būti pastovūs, yra sąmoningas, nes naudojamos abi terminologijos, 

tačiau anatominio padalijimo rezultatai nėra tapatūs. 

C15.0 Stemplės kaklinė dalis 

C15.1 Stemplės krūtininė dalis 

C15.2 Stemplės pilvinė dalis 

C15.3 Stemplės viršutinis trečdalis 

C15.4 Stemplės vidurinis trečdalis 

C15.5 Stemplės apatinis trečdalis 

C15.8 Stemplės išplitęs paţeidimas 
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Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C15.9 Stemplė, nepatikslinta 

C16 Skrandţio piktybiniai navikai 

C16.0 Įskrandis 
Įskrandžio anga 

Įskrandžio ir stemplės jungtis 

Skrandžio ir stemplės jungtis 

Stemplė ir skrandis 

C16.1 Skrandţio dugnas 

C16.2 Skrandţio kūnas 

C16.3 Prievarčio urvas 
Skrandžio urvas 

C16.4 Prievartis 
Priešprievartis 

Prievarčio kanalas 

C16.5 Maţoji skrandţio kreivė, nepatikslinta 
Mažoji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.1–C16.4  

C16.6 Didţioji skrandţio kreivė, nepatikslinta 
Didžioji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.0–C16.4  

C16.8 Skrandţio išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C16.9 Skrandis, nepatikslintas 
Skrandžio vėžys, neklasifikuojamas kitaip 

C17 Plonosios ţarnos piktybiniai navikai 

C17.0 Dvylikapirštė ţarna 

C17.1 Tuščioji ţarna 

C17.2 Klubinė ţarna 

Išskyrus: klubinės aklosios žarnos vožtuvą (C18.0) 

C17.3 Mekelio (Meckel) divertikulas 

C17.8 Plonosios ţarnos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C17.9 Plonoji ţarna, nepatikslinta 

C18 Gaubtinės ţarnos piktybiniai navikai 

C18.0 Akloji ţarna 
Klubinės aklosios žarnos vožtuvas 

C18.1 Kirmėlinė atauga 

C18.2 Kylančioji gaubtinė ţarna 
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C18.3 Kepenų linkis 

C18.4 Skersinė gaubtinė ţarna 

C18.5 Bluţnies linkis 

C18.6 Nusileidţiančioji gaubtinė ţarna 

C18.7 Riestinė gaubtinė ţarna 
Riestinis (linkis) 

Išskyrus: tiesiosios žarnos ir riestinės gaubtinės žarnos jungtį (C19) 

C18.8 Gaubtinės ţarnos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C18.9 Gaubtinė ţarna, nepatikslinta 
Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip 

C19 Tiesiosios ţarnos ir riestinės gaubtinės ţarnos jungties piktybiniai navikai 

Gaubtinė ir tiesioji žarna 

Rektosigminė (storoji žarna) 

C20 Tiesiosios ţarnos piktybiniai navikai 

Tiesiosios žarnos ampulė 

C21 Išangės ir išangės kanalo piktybiniai navikai 

C21.0 Išangė, nepatikslinta 

Išskyrus: išangės: 
• kraštą (C43.5, C44.5) 

• odą (C43.5, C44.5) 

perianalinę odą (C43.5, C44.5) 

C21.1 Išangės kanalas 
Išangės raukas 

C21.2 Kloakogeninė zona 

C21.8 Tiesiosios ţarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė 

vienu iš kodų C20–C21.2  

Išangės ir tiesiosios žarnos jungtis 

Išangės ir tiesiosios žarnos sritis 

C22 Kepenų ir intrahepatinių tulţies takų piktybiniai navikai 

Išskyrus: tulžies takus, neklasifikuojamus kitaip (C24.9) 
kepenų metastazinius piktybinius navikus (C78.7) 

C22.0 Kepenų ląstelių karcinoma 
Hepatoceliulinė karcinoma 

Hepatoma 

C22.1 Intrahepatinio tulţies latako karcinoma 
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Cholangiokarcinoma 

C22.2 Hepatoblastoma 

C22.3 Kepenų angiosarkoma 
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma 

C22.4 Kitos kepenų sarkomos 

C22.7 Kitos patikslintos kepenų sarkomos 

C22.9 Kepenys, nepatikslintos 

C23 Tulţies pūslės piktybiniai navikai 

 

C24 Kitų ir nepatikslintų tulţies takų dalių piktybiniai navikai 

Išskyrus: intrahepatinius tulžies latakus (C22.1) 

C24.0 Ekstrahepatinis tulţies latakas 
Tulžies latakas ar kanalas, neklasifikuojami kitaip 

Bendrasis tulžies latakas 

Tulžies pūslės latakas 

Kepenų latakas 

C24.1 Didysis dvylikapirštės ţarnos spenelis 

C24.8 Tulţies takų išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Tulžies takų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C22.0–C24.1  

Piktybiniai navikai, apimantys tiek intrahepatinius, tiek ekstrahepatinius tulžies latakus 

C24.9 Tulţies takai, nepatikslinti 

C25 Kasos piktybiniai navikai 

C25.0 Kasos galvutė 

C25.1 Kasos kūnas 

C25.2 Kasos uodega 

C25.3 Kasos latakas 

C25.4 Kasos endokrininė dalis 
Langerhanso (Langerhans) salelės 

C25.7 Kitos kasos dalys 
Kasos kaklelis 

C25.8 Kasos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C25.9 Kasa, nepatikslinta 

C26 Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų piktybiniai navikai 
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Išskyrus: pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (C48.-) 

C26.0 Ţarnynas, nepatikslinta dalis 
Žarnos, neklasifikuojamos kitaip 

C26.1 Bluţnis 

Išskyrus: Hodžkino (Hodgkin) ligą (C81.-) 
ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomą (C82–C85) 

C26.8 Virškinimo sistemos išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Virškinimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C15–C26.1  

Išskyrus: įskrandžio ir stemplės jungtį (C16.0) 

C26.9 Nepatikslintos virškinimo sistemos lokalizacijos 
Virškinimo kanalas ar traktas, neklasifikuojamas kitaip 

Skrandžio ir žarnyno traktas, neklasifikuojamas kitaip 

KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C30–C39) 

Apima: vidurinę ausį 

Išskyrus: mezoteliomą (C45.-) 

C30 Nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybiniai navikai 

C30.0 Nosies ertmė 
Nosies kremzlė 

Nosies kriauklė 

Vidinė nosis 

Nosies pertvara 

Nosies prieangis 

Išskyrus: nosies kaulą (C41.02) 
nosį, neklasifikuojamą kitaip (C76.0) 

uodžiamąjį stormenį (C72.2) 

nosies pertvaros ir nosinės ryklės angos užpakalinį kraštą (C11.3) 

nosies odą (C43.3, C44.3) 

C30.1 Vidurinė ausis 
Eustachijaus vamzdis 

Vidinė ausis 

Speninės ląstelės 

Išskyrus: ausies landą (išorinę) (C43.2, C44.2) 
ausies kaulą (landos) (C41.0) 

ausies kremzlę (C49.0) 

ausies (išorinės) odą (C43.2, C44.2) 

C31 Prienosinių  ančių piktybiniai navikai 

C31.0 Ţandinis antis 
Ertmė (Haimoro (Highmore) (viršutinio žandikaulio) 

C31.1 Akytkaulio antis 
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C31.2 Kaktinis antis 

C31.3 Pleištinis antis 

C31.8 Prienosinių ančių išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C31.9 Prienosinis antis, nepatikslintas 

C32 Gerklų piktybiniai navikai 

C32.0 Tikrasis balso aparatas 
Gerklų ertmė 

Balso stygos (tikrosios), neklasifikuojamos kitaip 

C32.1 Gerklų viršutinė dalis 
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklinis paviršius 

Antgerklis (suprahioidinė dalis), neklasifikuojama kitaip 

Gerklų ertmė 

Netikrosios balso stygos 

Užpakalinis (gerklaryklinis) antgerklio paviršius 

Skilvelių raiščiai 

Išskyrus: antgerklio priekinį paviršių (C10.1) 
vedeginę antgerklio raukšlę: 

• hipofaringinį paviršių (C13.1) 

• ribinę zoną (C13.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (C13.1) 

C32.2 Gerklų apatinė dalis 

C32.3 Gerklų kremzlė 

C32.8 Gerklų išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C32.9 Gerklos, nepatikslintos 

C33 Trachėjos piktybiniai navikai 

 

C34 Bronchų ir plaučių piktybiniai navikai 

C34.0 Pagrindinis bronchas 
Ketera 

Vartai (plaučių) 

C34.1 Viršutinė skiltis, bronchas ar plautis 

C34.2 Vidurinė skiltis, bronchas ar plautis 

C34.3 Apatinė skiltis, bronchas ar plautis 

C34.8 Broncho ir plaučio išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C34.9 Bronchas ar plautis, nepatikslinta 
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C37 Uţkrūčio liaukos piktybiniai navikai 

 

C38 Širdies, tarpuplaučio ir krūtinplėvės piktybiniai navikai 

Išskyrus: mezoteliomą (C45.-) 

C38.0 Širdis 
Perikardas 

Išskyrus: didžiąsias kraujagysles (C49.3) 

C38.1 Priekinis tarpuplautis 

C38.2 Uţpakalinis tarpuplautis 

C38.3 Tarpuplautis, nepatikslintos vietos 

C38.4 Krūtinplėvė 

C38.8 Širdies, tarpuplaučio ir plaučių išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C39 Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo sistemos ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai 

Išskyrus: krūtinės ląstos organų, neklasifikuojamų kitaip (C76.1) 
krūtinės, neklasifikuojamos kitaip (C76.1) 

C39.0 Viršutiniai kvėpavimo takai, nepatikslintos lokalizacijos 

C39.8 Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs paţeidimas 
0234 Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš 

kodų C30–C39.0  

C39.9 Kvėpavimo sistemos nepatikslintos lokalizacijos 
Kvėpavimo takai, neklasifikuojami kitaip 

KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C40–C41)  

Išskyrus: kaulų čiulpus, neklasifikuojamus kitaip (C96.7) 
      tepalinę plėvę (C49.-) 

C40 Galūnių kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai 

C40.0 Mentė ir rankos ilgieji kaulai 

C40.1 Rankos trumpieji kaulai 

C40.2 Kojos ilgieji kaulai 

C40.3 Kojos trumpieji kaulai 

C40.8 Galūnių kaulų ir sąnarinių kremzlių išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C40.9 Galūnių kaulai ir sąnarinės kremzlės, nepatikslintos 
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C41 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai 

Išskyrus: galūnių kaulus (C40.-) 
kremzles: 

• ausies (C49.0) 

• gerklų (C32.3) 

• galūnių (C40) 

• nosies (C30.0) 

C41.0 Kaukolės ir veido kaulai 

Išskyrus: bet kurio tipo karcinomą, išskyrus kaulų ir odontogeninę: 
• žandinio ančio (C31.0) 

• viršutinio žandikaulio (C03.0) 

žandikaulio (apatinio) kaulą (C41.1) 

C41.01 Kaukolės ir veido kaulai 
Kaulas: 

• akytkaulis 

• kaktikaulis 

• pakaušinis 

• akiduobės 

• momenkaulis 

• pleištakaulis 

• smilkinkaulis 

C41.02 Veido ir ţandikaulių kaulai 
Kaulas: 

• veido, neklasifikuojamas kitaip 

• skruostikaulis 

• nosies 

Viršutinis žandikaulis 

Nosies kriauklė 

Viršutinio žandikaulio kaulai 

Noragas 

C41.1 Apatinis ţandikaulis 
Apatinio žandikaulio kaulas 

Išskyrus: bet kurio tipo karcinomą, išskyrus žandikaulio kaulų ir odontogeninę: 
• apatinio (C03.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (C03.9) 

• viršutinio (C03.0) 

viršutinio žandikaulio kaulą (C41.02) 

C41.2 Stuburas 

Išskyrus: kryžkaulį ir uodegikaulį (C41.4) 

C41.3 Šonkauliai, krūtinkaulis ir raktikaulis 

C41.4 Dubens kaulai, kryţkaulis ir uodegikaulis 

C41.8 Kaulų ir sąnarinių kremzlių išplitęs paţeidimas 
0234 Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C40–

C41.4  
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C41.9 Kaulai ir sąnarinės kremzlės, nepatikslintos 

MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI (C43–C44) 

C43 Odos piktybinė melanoma 

Apima: morfologijos kodus M872–M879 su eigos kodu /3 

Išskyrus: lyties organų odos piktybinę melanomą (C51–C52, C60.-, C63.-) 

C43.0 Lūpos piktybinė melanoma 

Išskyrus: lūpos raudonio kraštą (C00.0–C00.2) 

C43.1 Akies voko, įskaitant akies kampą, piktybinė melanoma 

C43.2 Ausies ir išorinės ausies landos piktybinė melanoma 

C43.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių piktybiniai navikai 

C43.4 Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo piktybinė melanoma 

C43.5 Liemens piktybinė melanoma 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinės srities oda 

Krūties oda 

Išskyrus: išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0) 

C43.6 Rankos, įskaitant petį, piktybinė melanoma 

C43.7 Kojos, įskaitant klubą, piktybinė melanoma 

C43.8 Išplitusi odos piktybinė melanoma 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C43.9 Odos piktybinė melanoma, nepatikslinta 
Melanoma (piktybinė), neklasifikuojama kitaip 

C44 Kiti odos piktybiniai navikai 

Apima: piktybinius navikus: 
• riebalinių liaukų 

• prakaito liaukų 

Išskyrus: Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.-) 
odos piktybinę melanomą (C43.-) 

lyties organų odą (C51–C52, C60.-, C63.-) 

C44.0 Lūpos oda 
0241 

Lūpos bazalinių ląstelių karcinoma 

Išskyrus: lūpos piktybinius navikus (C00.-) 

C44.1 Akių vokų, įskaitant akies kampą, odą 
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Išskyrus: akies voko jungiamąjį audinį (C49.0) 

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos oda 

Išskyrus: ausies jungiamąjį audinį (C49.0) 

C44.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda 

C44.4 Galvos ir kaklo oda 

C44.5 Liemens oda 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinės srities oda 

Krūties oda 

Išskyrus: išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0) 

C44.6 Rankos, įskaitant petį, oda 

C44.7 Kojos, įskaitant klubą, oda 

C44.8 Odos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C44.9 Odos piktybinis navikas, nepatikslintas 

MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C45–C49) 

C45 Mezotelioma 

Apima: morfologijos kodą M905 su eigos kodu /3 

C45.0 Krūtinplėvės mezotelioma 

Išskyrus: kitus krūtinplėvės piktybinius navikus (C38.4) 

C45.1 Pilvaplėvės mezotelioma 
Pasaitas 

Gaubtinės žarnos pasaitas 

Taukinė 

Pilvaplėvė pasieninė (dubens) 

Išskyrus: kitus pilvaplėvės piktybinius navikus (C48.-) 

C45.2 Širdiplėvės mezotelioma 

Išskyrus: kitus širdiplėvės piktybinius navikus (C38.0) 

C45.7 Kitų lokalizacijų mezotelioma 

C45.9 Mezotelioma, nepatikslinta 

C46 Kapoši (Kaposi) sarkoma 

0102 

Apima: morfologijos kodą M9140 su eigos kodu /3 

C46.0 Odos Kapoši (Kaposi) sarkoma 
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C46.1 Minkštųjų audinių Kapoši (Kaposi) sarkoma 

C46.2 Gomurio Kapoši (Kaposi) sarkoma 

C46.3 Limfinių mazgų Kapoši (Kaposi) sarkoma 

C46.7 Kitų lokalizacijų piktybiniai navikai 

C46.8 Dauginių organų Kapoši (Kaposi) sarkoma 

C46.9 Kapoši (Kaposi) sarkoma, nepatikslinta 

C47 Periferinių nervų ir vegetacinės (autonominės) nervų sistemos piktybiniai navikai 

Apima: simpatinius ir parasimpatinius nervus bei ganglijus 

C47.0 Galvos, veido ir kaklo periferiniai nervai 

Išskyrus: akiduobės periferinius nervus (C69.6) 

C47.1 Rankos, įskaitant petį, periferiniai nervai 

C47.2 Kojos, įskaitant klubą, periferiniai nervai 

C47.3 Krūtinės ląstos periferiniai nervai 

C47.4 Pilvo periferiniai nervai 

C47.5 Dubens periferiniai nervai 

C47.6 Liemens periferiniai nervai, nepatikslinti 

C47.8 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C47.9 Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema, nepatikslinta 

C48 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybiniai navikai 

Išskyrus: Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.1) 
mezoteliomą (C45.-) 

C48.0 Retroperitoninis tarpas 

C48.1 Patikslintos pilvaplėvės dalys 
Pasaitas 

Gaubtinės žarnos pasaitas 

Taukinė 

Pilvaplėvė: 

• pasieninė 

• dubens 

C48.2 Pilvaplėvė, nepatikslinta 

C48.8 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C49 Kitų jungiamųjų ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai 

Apima: kraujagysles 
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tepalinį maišelį (bursą) 

kremzlę 

fasciją 

riebalus 

raiščius, išskyrus gimdos 

limfagysles 

raumenis 

sinoviją 

sausgyslę (makštį) 

Išskyrus: kremzles: 
• sąnarinę (C40–C41) 

• gerklų (C32.3) 

• nosies (C30.0) 

krūties jungiamąjį audinį (C50.-) 

Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.-) 

mezoteliomą (C45.-) 

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47.-) 

pilvaplėvę (C48.-) 

retroperitoninį tarpą (C48.0) 

C49.0 Galvos, veido ir kaklo jungiamieji ir minkštieji audiniai 
Jungiamieji audiniai: 

• ausies 

• akių vokų 

Išskyrus: akiduobės jungiamąjį audinį (C69.6) 

C49.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamieji ir minkštieji audiniai 

C49.2 Kojos, įskaitant klubą, jungiamieji ir minkštieji audiniai 

C49.3 Krūtinės ląstos jungiamieji ir minkštieji audiniai 
Pažastis 

Diafragma 

Didžiosios kraujagyslės 

Išskyrus: krūtį (C50.-) 
širdį (C38.0) 

tarpuplautį (C38.1–C38.3) 

užkrūčio liauką (C37) 

C49.4 Pilvo jungiamieji ir minkštieji audiniai 
Pilvo siena 

Pašonės sritis 

C49.5 Dubens jungiamieji ir minkštieji audiniai 
Sėdmenys 

Kirkšnis 

Tarpvietė 

C49.6 Liemens jungiamieji ir minkštieji audiniai, nepatikslinti 
Nugara, neklasifikuojama kitaip 

C49.8 Jungiamojo audinio ir minkštųjų audinių išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 
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Jungiamojo audinio ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė 

vienu iš kodų C47–C49.6  

C49.9 Jungiamasis audinys ir minkštieji audiniai, nepatikslinti 

KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI (C50) 

C50 Krūties piktybiniai navikai 

Apima: krūties jungiamąjį audinį  

Išskyrus: krūties odą (C43.5, C44.5) 

C50.0 Spenelis ir areolė 

C50.1 Krūties centrinė dalis 

C50.2 Viršutinis ir vidinis krūties kvadrantas 

C50.3 Apatinis ir vidinis krūties kvadrantas 

C50.4 Viršutinis ir išorinis krūties kvadrantas 

C50.5 Apatinis ir išorinis krūties kvadrantas 

C50.6 Krūties paţastinė dalis 

C50.8 Krūties išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C50.9 Krūtis, nepatikslinta 

MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C51–C58) 

Apima: moters lyties organų odą 

C51 Vulvos piktybiniai navikai 

C51.0 Didţiosios lytinės lūpos 
Didžioji makšties prieangio (Bartolinio) liauka 

C51.1 Maţosios lytinės lūpos 

C51.2 Klitoris 

C51.8 Vulvos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C51.9 Vulva, nepatikslinta 
Moters išoriniai lyties organai, neklasifikuojami kitaip 

Moters išoriniai lyties organai 

C52 Makšties piktybiniai navikai 

 

C53 Gimdos kaklelio piktybiniai navikai 

C53.0 Endocerviksas 
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C53.1 Egzocerviksas 

C53.8 Gimdos kaklelio išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C53.9 Gimdos kaklelis, nepatikslintas 

C54 Gimdos kūno piktybiniai navikai 

C54.0 Gimdos sąsmauka 
Apatinė gimdos dalis 

C54.1 Endometriumas 

C54.2 Miometriumas 

C54.3 Gimdos dugnas 

C54.8 Gimdos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C54.9 Gimdos kūnas, nepatikslintas 

C55 Gimdos piktybiniai navikai, nepatikslintos vietos 

 

C56 Kiaušidţių piktybiniai navikai 

 

C57 Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų piktybiniai navikai 

C57.0 Kiaušintakis  
Kiaušintakis 

Gimdos kaklelis 

C57.1 Platusis raištis 

C57.2 Apvalusis raištis 

C57.3 Parametriumas 
Gimdos raištis, neklasifikuojamas kitaip 

C57.4 Gimdos priedai, nepatikslinti 

C57.7 Kiti patikslinti moters lyties organai 
Volfo (Wolff) kūnelis ar latakas 

C57.8 Moters lyties organų išplitęs paţeidimas 
0234 

Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Moters lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C51–

C57.7, C58 

Kiaušintakių ir kiaušidžių 

Kiaušintakių ir gimdos 

C57.9 Moters lyties organai, nepatikslinti 
Moters lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip 
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C58 Placentos piktybiniai navikai 

Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip 

Chorionepitelioma, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: invazinę pūslinę išvisą (chorioadenoma destruens) (D39.2) 
pūslinę išvisą: 

• invazinę (D39.2) 

• piktybinę (D39.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (O01.9) 

VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C60–C63) 

Apima: vyro lyties organų odą 

C60 Varpos piktybiniai navikai 

C60.0 Apyvarpė 
Apyvarpė 

C60.1 Varpos galvutė 

C60.2 Varpos kūnas 
Akytkūnis 

C60.8 Varpos išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C60.9 Varpa, nepatikslinta 
Varpos oda, neklasifikuojama kitaip 

C61 Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai 

 

C62 Sėklidţių piktybiniai navikai 

C62.0 Nenusileidusi sėklidė 
Ektopinė sėklidė *naviko lokalizacija+ 

Nenusileidusi sėklidė *naviko lokalizacija+ 

C62.1 Nusileidusi sėklidė 
Sėklidė kapšelyje 

C62.9 Sėklidė, nepatikslinta 

C63 Kitų ir nepatikslintų vyro lyties organų piktybiniai navikai 

C63.0 Sėklidės prielipas 

C63.1 Sėklinis virţelis 

C63.2 Kapšelis 
Kapšelio oda 

C63.7 Kiti patikslinti vyro lyties organai 
Sėklinė pūslelė 

Makštinis sėklidės dangalas 
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C63.8 Vyro lyties organų išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Vyro lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C60–C63.7  

C63.9 Vyro lyties organai, nepatikslinti 
Vyro lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip 

ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C64–C68) 

1438 

C64 Inkstų, išskyrus inksto geldelę, piktybiniai navikai 

Išskyrus: inksto: 
• taureles (C65) 

• geldelę (C65) 

C65 Inksto geldelės piktybiniai navikai 

Inksto ir šlapimtakio jungtis 

Inksto taurelės 

C66 Šlapimtakio piktybiniai navikai 

Išskyrus: šlapimtakio angą (C67.6) 

C67 Šlapimo pūslės piktybiniai navikai 

C67.0 Šlapimo pūslės trikampis 

C67.1 Šlapimo pūslės skliautas 

C67.2 Šoninė šlapimo pūslės siena 

C67.3 Šlapimo pūslės priekinė siena 

C67.4 Šlapimo pūslės uţpakalinė siena 

C67.5 Šlapimo pūslės kaklelis 
Vidinė šlaplės anga 

C67.6 Šlapimtakio anga 

C67.7 Embrioninis šlapimo latakas 

C67.8 Šlapimo pūslės išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C67.9 Šlapimo pūslė, nepatikslinta 

C68 Kitų ir nepatikslintų šlapimo organų piktybiniai navikai 

Išskyrus: lytinius ir šlapimo takus, neklasifikuojamus kitaip 
• moters (C57.9) 

• vyro (C63.9) 

C68.0 Šlaplė 

Išskyrus: šlaplės šlapimo pūslės angą (C67.5) 
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C68.1 Parauretrinė liauka 

C68.8 Šlapimo organų išplitęs paţeidimas 
0234 Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Šlapimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C64–C68.1  

C68.9 Šlapimo organas, nepatikslintas 
Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip 

AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI 

NAVIKAI (C69–C72) 

C69 Akies ir akies priedų piktybiniai navikai 

Išskyrus: akies voko jungiamąjį audinį (C49.0) 
akies voką (odą) (C43.1, C44.1) 

regos nervą (C72.3) 

C69.0 Junginė 

C69.1 Ragena 

C69.2 Tinklainė 

C69.3 Gyslainė 

C69.4 Krumplynas 
Akies obuolys 

C69.5 Ašarų liauka ir latakas 
Ašarų maišelis 

Nosies ašarų latakas 

C69.6 Akiduobė 
Akiduobės jungiamasis audinys 

Ekstraokuliniai raumenys 

Akiduobės periferiniai nervai 

Retrobulbarinis audinys 

Retrookulinis audinys 

Išskyrus: akiduobės kaulą (C41.01) 

C69.8 Akies ir akies priedo išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C69.9 Akis, nepatikslinta 

C70 Smegenų dangalų piktybiniai navikai 

C70.0 Galvos smegenų dangalai 

C70.1 Nugaros smegenų dangalai 

C70.9 Smegenų dangalai, nepatikslinti 

C71 Smegenų piktybiniai navikai 

Išskyrus: galvinius nervus (C72.2–C72.5) 
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retrobulbarinius audinius (C69.6) 

C71.0 Smegenys, išskyrus skiltis ir skilvelius 
Supratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip 

C71.1 Kaktinė skiltis 

C71.2 Smilkininė skiltis 

C71.3 Momeninė skiltis 

C71.4 Pakaušinė skiltis 

C71.5 Smegenų skilveliai 

Išskyrus: ketvirtąjį skilvelį (C71.7) 

C71.6 Smegenėlės 

C71.7 Smegenų kamienas 
Ketvirtasis skilvelis 

Infratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip 

C71.8 Galvos smegenų išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C71.9 Galvos smegenys, nepatikslintos 

C72 Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai 

navikai 

Išskyrus: smegenų dangalus (C70.-) 
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47.-) 

C72.0 Nugaros smegenys 

C72.1 Arklio uodega (Cauda equina) 

C72.2 Uoslės nervas 
Uodžiamasis stormuo 

C72.3 Regos nervas 

C72.4 Prieangio ir sraigės (klausos) nervas 

C72.5 Kiti ir nepatikslinti galviniai nervai 
Galvinis nervas, neklasifikuojamas kitaip 

C72.8 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs paţeidimas 
0234 Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima 

koduoti nei vienu iš kodų C70–C72.5  

C72.9 Centrinė nervų sistema, nepatikslinta 
Nervų sistema, nepatikslinta 

SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C73–

C75)  
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C73 Skydliaukės piktybiniai navikai 

 

C74 Antinksčių piktybiniai navikai 

C74.0 Antinksčių ţievė 

C74.1 Antinksčių šerdinis sluoksnis 

C74.9 Antinkstis, nepatikslintas 

C75 Kitų vidaus sekrecijos liaukų ir susijusių struktūrų piktybiniai navikai 

Išskyrus: antinkstį (C74.-) 
kasos endokrininę dalį (C25.4) 

kiaušidę (C56) 

sėklidę (C62.-) 

užkrūčio liauką (C37) 

skydliaukę (C73) 

C75.0 Prieskydinė liauka 

C75.1 Hipofizė 

C75.2 Kraniofaringinis latakas 

C75.3 Kankorėţinė liauka 

C75.4 Karotidiniai kūneliai 

C75.5 Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai 

C75.8 Daugelio liaukų paţeidimas, nepatikslintas 

Pastaba:  jei žinomos dauginio pažeidimo lokalizacijos, jos turi būti koduojamos atskirai 

C75.9 Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta 

NETIKSLIAI APIBRĖŢTI, METASTAZINIAI  IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS 

PIKTYBINIAI NAVIKAI (C76–C80) 

C76 Kitų ir netiksliai apibrėţtų lokalizacijų piktybiniai navikai 

0234 

Išskyrus: piktybinius navikus: 
• lytinių ir šlapimo takų, neklasifikuojamų kitaip: 

 • moters (C57.9) 

 • vyro (C63.9) 

• limfinius, kraujodaros ir susijusius audinius (C81–C96) 

• nepatikslintos lokalizacijos (C80) 

C76.0 Galva, veidas ir kaklas 
Skruostas, neklasifikuojamas kitaip 

Nosis, neklasifikuojama kitaip 

C76.1 Krūtinės ląsta 
Pažastis, neklasifikuojama kitaip 

Krūtinės ląstoje, neklasifikuojamoje kitaip 
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Krūtinės ląstos, neklasifikuojamos kitaip 

C76.2 Pilvas 

C76.3 Dubuo 
Kirkšnis, neklasifikuojama kitaip 

Dubens persidengiančios lokalizacijos: 

• rektovaginalinė (pertvara) 

• rektovezikinė (pertvara) 

C76.4 Ranka 

C76.5 Koja 

C76.7 Kitos netiksliai apibrėţtos lokalizacijos 

C76.8 Kitų ir netiksliai apibrėţtų lokalizacijų išplitęs paţeidimas 
Žr. šio skyriaus 5 pastabą 

C77 Metastaziniai ir nepatikslinti limfmazgių piktybiniai navikai 

Išskyrus: limfmazgių pirminius piktybinius navikus (C81–C85, C96.-) 

C77.0 Galvos, veido ir kaklo limfmazgiai 
Viršraktikauliniai limfmazgiai 

C77.1 Krūtinės ląstos limfmazgiai 

C77.2 Pilvo limfmazgiai 

C77.3 Paţasties ir rankos limfmazgiai 
Pektoraliniai limfmazgiai 

C77.4 Kirkšnies ir kojos limfmazgiai 

C77.5 Dubens limfmazgiai 

C77.8 Daugelio sričių limfmazgiai 

C77.9 Limfmazgis, nepatikslintas 

C78 Kvėpavimo ir virškinimo organų metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.0 Plaučių metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.1 Tarpuplaučio metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.2 Krūtinplėvės metastaziniai piktybiniai navikai 
Piktybinis pleuritas, neklasifikuojamas kitaip 

C78.3 Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo organų metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.4 Plonosios ţarnos metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.5 Gaubtinės ir tiesiosios ţarnos metastaziniai piktybiniai navikai 

C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastaziniai piktybiniai navikai 
Piktybinis ascitas, neklasifikuojamas kitaip 

C78.7 Kepenų metastaziniai piktybiniai navikai 
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C78.8 Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79 Kitų lokalizacijų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.0 Inksto ir inksto geldelės metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.1 Šlapimo pūslės ir kitų bei nepatikslintų šlapimo organų metastaziniai navikai 

C79.2 Odos metastaziniai piktybiniai navikai 
0237 

C79.3 Smegenų ir smegenų dangalų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.4 Kitų ir nepatikslintų nervų sistemos dalių metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.5 Kaulų ir kaulų čiulpų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.6 Kiaušidţių metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.7 Antinksčių metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.8 Kitų nurodytų lokalizacijų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.81 Krūties metastaziniai piktybiniai navikai 

Išskyrus: krūties odą (C79.2) 

C79.82 Lyties organų metastaziniai piktybiniai navikai 

C79.88 Kitų nurodytų lokalizacijų metastaziniai piktybiniai navikai 

C80 Nenurodytų lokalizacijų piktybiniai navikai 

0218, 0236, Vėžys   } 

    0242 Karcinoma   }  
Karcinomatozė  }  
Išplitęs:   } 
• vėžys    } nepatikslintos lokalizacijos (pirminis) (metastazinis) 
• piktybinis navikas }  
Piktybinis navikas  }  
Dauginis vėžys  }  
Piktybinė kacheksija 

Pirminė lokalizacija nežinoma 

LIMFINIO, KRAUJODAROS IR SUSIJUSIŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI (C81–C96) 

Apima: morfologijos kodus M959–M998 su eigos kodu /3 

Pastaba: terminai, vartojami poskyriuose C82–C85 ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomai apibūdinti yra darbiniai, ir jais 

mėginama surasti kelių pagrindinių klasifikacijų bendrybes. Čia vartojami terminai nepateikti Sąrašo lentelėje, bet 

jie pateikti Abėcėliniame sąraše; jie ne visada tiksliai atitinka terminus, pateiktus Sąrašo lentelėje. 

Išskyrus: metastazinius ir nepatikslintus limfmazgių navikus (C77.-) 

C81 Hodţkino (Hodgkin) limfoma 

0222 

Apima: morfologijos kodus M965–M966 su eigos kodu /3 
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C81.0 Limfocitų dominavimas 
Limfocitų ir histiocitų dominavimas 

C81.1 Mazgelinė sklerozė 

C81.2 Mišrių ląstelių variantas 

C81.3 Limfocitų išsekimas 

C81.7 Kitos Hodţkino (Hodgkin) ligos formos 

C81.9 Hodţkino (Hodgkin) liga, nepatikslinta 

C82 Folikulinė [mazgelinė] ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 

0222 

Apima: folikulinę ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomą, kai yra difuzinio išplitimo sričių ar jų nėra 
morfologijos kodus M969 ir M9591 su eigos kodu /3 

C82.0 Maţų skeltų ląstelių folikulinė limfoma 

C82.1 Mišri maţų skeltų  ląstelių ir didelių ląstelių folikulinė limfoma 

C82.2 Didelių ląstelių folikulinė limfoma 

C82.7 Kiti folikulinės ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomos tipai 

C82.9 Folikulinė ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinta 
Mazgelinė ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip 

C83 Difuzinė ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 

0222 

Apima: morfologijos kodus M9591, M967–M968 ir M9727 su eigos kodu /3 

C83.0 Maţų ląstelių (difuzinė) 

C83.1 Maţų skeltų ląstelių (difuzinė) 

C83.2 Mišri maţų ir didelių ląstelių (difuzinė) 

C83.3 Didelių ląstelių (difuzinė) 
Retikulinių ląstelių sarkoma 

C83.4 Imunoblastinė (difuzinė) 

C83.5 Limfoblastinė (difuzinė) 

C83.6 Nediferencijuota (difuzinė) 

C83.7 Berkito (Burkitt) navikas 

C83.8 Kiti difuzinės ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomos tipai 

C83.9 Difuzinė ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinta 

C84 Periferinės ir odos T ląstelių limfomos 

0222 

Apima: morfologijos kodus M970 ir M9717–M9718 su eigos kodu /3 
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C84.0 Grybiškoji granulioma (Mycosis fungoides) 

C84.1 Sezary (Sézary) liga 

C84.2 T zonos limfoma 

C84.3 Limfoepitelioidinė limfoma 
Lenerto (Lennert) limfoma 

C84.4 Periferinė T ląstelių limfoma 

C84.5 Kitos ir nepatikslintos T ląstelių limfomos 

Pastaba: jei aprašant specifinę limfomą minima T ląstelių linija ar jos įtraukimas, koduokite tikslesnį 

apibūdinimą. 

C85 Kiti ir nepatikslinti ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomų tipai 

0222 

Apima: morfologijos kodus M959 ir M967–M972 su eigos kodu /3 

C85.0 Limfosarkoma 

C85.1 B ląstelių limfoma, nepatikslinta 

Pastaba: jei aprašant specifinę limfomą minima B ląstelių linija ar jos įtraukimas, koduokite tikslesnį 

apibūdinimą. 

C85.7 Kiti patikslinti ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomų tipai 
Piktybinė: 

• retikuloendoteliozė 

• retikuliozė 

Mikroglioma 

C85.9 Ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinto tipo 
Limfoma, neklasifikuojama kitaip 

Piktybinė limfoma, neklasifikuojama kitaip 

Ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip 

C88 Piktybinės imunoproliferacinės ligos  

Apima: morfologijos kodą M976 su eigos kodu /3 

Kai taikomas kodas C88, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C88.0 Valdenštremo (Waldenström) makroglobulinemija 

 

C88.1 Alfa sunkiųjų grandinių liga 

 

C88.2 Gama sunkiųjų grandinių liga 

Franklino (Franklin) liga 
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C88.3 Imunoproliferacinė plonųjų ţarnų liga 

Viduržemio jūros limfoma 

C88.7 Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos 

 

C88.9 Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta 

Imunoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip 

C90 Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai   

Apima: morfologijos kodą M973 su eigos kodu /3 

Taikant kodą C90, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C90.0 Dauginė mieloma 

1438 

Kalerio (Kahler) liga 

Mielomatozė 

Išskyrus: solitarinę mielomą (C90.2) 

C90.1 Plazminių ląstelių leukemija 

 

C90.2 Plazmocitoma, ekstramedulinė 

Piktybinis plazminių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip 

Plazmocitoma, neklasifikuojama kitaip 

Solitarinė mieloma 

C91 Limfoidinė leukemija   

Apima: morfologijos kodus M982–M983, M9940 su eigos kodu /3 

Taikant kodą C91, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C91.0 Ūminė limfoblastinė leukemija 

Išskyrus: lėtinės limfocitinės leukemijos (C91.1) paūmėjimą 

C91.1 Lėtinė limfocitinė leukemija 

 

C91.2 Poūmė limfocitinė leukemija 
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C91.3 Prolimfocitinė leukemija 

 

C91.4 Plaukuotųjų ląstelių leukemija 

Leukeminė retikuloendoteliozė 

C91.5 Suaugusiųjų T ląstelių leukemija 

 

C91.7 Kita limfoidinė leukemija 

Limfosarkomos ląstelių leukemija 

C91.9 Limfoidinė leukemija, nepatikslinta 

 

C92 Mieloidinė leukemija 

Apima: leukemiją: 
• granuliocitinę 

• mielogeninę 

morfologijos kodus M984–M993 su eigos kodu /3 

Taikant kodą C92, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją 

 1  kai yra remisija 

C92.0 Ūminė mieloidinė leukemija 

Išskyrus: lėtinės mieloidinės leukemijos (C92.1) paūmėjimą 

C92.1 Lėtinė mieloidinė leukemija 

 

C92.2 Poūmė mieloidinė leukemija 

   

C92.3 Mieloidinė sarkoma 

Chloroma 

Granuliocitinė sarkoma 

C92.4 Ūminė promielocitinė leukemija 

 

C92.5 Ūminė mielomonocitinė leukemija 

 

C92.7 Kita mieloidinė leukemija 

 

C92.9 Mieloidinė leukemija, nepatikslinta 
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C93 Monocitinė leukemija 

Apima: monocitoidinę leukemiją 
morfologijos kodus M986 ir M989 su eigos kodu /3 

Taikant kodą C93, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C93.0 Ūminė monocitinė leukemija 

Išskyrus: lėtinės monocitinės leukemijos (C93.1) paūmėjimą 

C93.1 Lėtinė monocitinė leukemija 

 

C93.2 Poūmė monocitinė leukemija 

 

C93.7 Kita monocitinė leukemija 

 

C93.9 Monocitinė leukemija, nepatikslinta 

 

C94 Kitos patikslintos ląstelių tipo leukemijos 

Apima: morfologijos kodus M974, M9840, M9910 ir M993–M994 su eigos kodu /3 

Išskyrus: leukeminę retikuloendoteliozę (C91.4) 
 plazminių ląstelių leukemiją (C90.1) 

Naudojant kodą C94, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C94.0 Ūminė eritremija ir eritroleukemija 

Ūminė eritreminė mielozė 

Di Guljelmo (Di Guglielmo) liga 

C94.1 Lėtinė eritremija 

Hailmejerio-Šenerio (Heilmeyer-Schöner) liga 

Apima: morfologijos kodą M9950 su eigos kodu /3 

C94.2 Ūminė megakarioblastinė leukemija 

Leukemija: 

• megakarioblastinė (ūminė) 
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• megakariocitinė (ūminė) 

C94.3 Speninių ląstelių leukemija 

 

C94.4 Ūminė panmielozė 

 

C94.5 Ūminė mielofibrozė 

 

C94.7 Kitos patikslintos leukemijos 

 

C95 Nepatikslinto tipo leukemija 

Apima: morfologijos kodą M980 su eigos kodu /3 

Taikant kodą C95, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

 0  kai nėra duomenų apie remisiją  

 1  kai yra remisija 

C95.0 Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija 

Blastinių ląstelių leukemija 

Kamieninių ląstelių leukemija 

Išskyrus: lėtinės nepatikslinto tipo leukemijos (C95.1) paūmėjimą 

C95.1 Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija 

   

C95.2 Poūmė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija 

 

C95.7 Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija 

 

C95.9 Leukemija, nepatikslinta 

   

C96 Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai 

Apima: morfologijos kodus M974–M996 su eigos kodu /3 

C96.0 Letererio-Sive (Letterer-Siwe) liga 
Nelipidinė: 

• retikuloendoteliozė 

• retikuliozė 

C96.1 Piktybinė histiocitozė 
Histiocitinė meduliarinė retikuliozė 
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C96.2 Piktybinis speninių ląstelių navikas 
Piktybinė: 

• mastocitoma 

• mastocitozė 

Speninių ląstelių sarkoma 

Išskyrus: speninių ląstelių leukemiją (C94.3) 
 mastocitozę (odos) (Q82.2) 

C96.3 Tikroji histiocitinė limfoma 

C96.7 Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai 

C96.9 Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai, nepatikslinti 

NAVIKAI IN SITU (D00–D09) 

Apima: Boveno (Bowen) ligą 
 eritroplaziją 

 morfologijos kodus su eigos kodu /2 

 Keiro (Queyrat) eritroplaziją 

Pastaba: manoma, kad dauguma navikų in situ morfologijos požiūriu yra tarp displazijos ir invazinio vėžio. Pavyzdžiui, 

gimdos kaklelio intraepitelinė displazija (CIN) yra skirstoma į tris laipsnius, trečiasis displazijos laipsnis (CIN III) 

apima tiek sunkią displaziją, tiek karcinomą in situ. Ši išplitimo įvertinimo sistema taikoma ir kitiems organams, 

pavyzdžiui, vulvai ir makščiai. Šiame skyriuje pateikiami III laipsnio intraepitelinės neoplazijos aprašymai, 

nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra. I ir II laipsnio pažeidimai klasifikuojami kaip atitinkamos organų 

sistemos displazija ir turi būti koduojami atitinkamos organų sistemos skyriuje pateiktais kodais. 

D00 Burnos ertmės, stemplės ir skrandţio karcinoma in situ 

Išskyrus: melanomą in situ (D03.-) 

D00.0 Lūpa, burnos ertmė ir ryklė 
Vedeginė antgerklio raukšlė 

• gerklaryklinis paviršius 

• ribinė zona 

• neklasifikuojama kitaip 

Lūpų raudonio kraštas 

Išskyrus: vedeginę raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D02.0) 
 antgerklį: 

 • neklasifikuojamą kitaip (D02.0) 

 • suprahioidinę dalį (D02.0) 

 lūpos odą (D03.0, D04.0) 

D00.1 Stemplė 

D00.2 Skrandis 

D01 Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų karcinoma in situ 

Išskyrus: melanomą in situ (D03.-) 

D01.0 Gaubtinė ţarna 

Išskyrus: rektosigminę jungtį (D01.1) 
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D01.1 Rektosigminė jungtis 

D01.2 Tiesioji ţarna 

D01.3 Išangė ir išangės kanalas 

Išskyrus: išangės: 
 • kraštą (D03.5, D04.5) 

 • odą (D03.5, D04.5) 

 perianalinės srities odą (D03.5, D04.5) 

D01.4 Kitos ir nepatikslintos ţarnyno dalys 

Išskyrus: didįjį dvylikapirštės žarnos spenelį (D01.5) 

D01.5 Kepenys, tulţies pūslė ir tulţies latakai 
Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis 

D01.7 Kiti patikslinti virškinimo organai 
Kasa 

D01.9 Virškinimo organas, nepatikslintas 

D02 Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ 

Išskyrus: melanomą in situ (D03.-) 

D02.0 Gerklos 
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius 

Antgerklis (suprahioidinė dalis) 

Išskyrus: vedeginę antgerklio raukšlę: 
 • hipofaringinį paviršių (D00.0) 

 • ribinę zoną (D00.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (D00.0) 

D02.1 Trachėja 

D02.2 Bronchas ir plautis 

D02.3 Kitos kvėpavimo sistemos dalys 
Pridėtiniai ančiai 

Vidurinė ausis 

Nosies ertmės 

Išskyrus: ausį (išorinę) (odą) (D03.2, D04.2) 
 nosį: 

 • neklasifikuojamą kitaip (D09.7) 

 • odą (D03.3, D04.3) 

D02.4 Kvėpavimo sistema, nepatikslinta 

D03 Melanoma in situ 

Apima: morfologijos kodus M872–M879 su eigos kodu /2 

D03.0 Lūpos melanoma in situ 

D03.1 Akies voko, įskaitant akies kampą, melanoma in situ 
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D03.2 Ausies ir išorinės ausies landos melanoma in situ 

D03.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanoma in situ 

D03.4 Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanoma in situ 

D03.5 Liemens melanoma in situ 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Krūtis (oda) (minkštieji audiniai) 

Perianalinė oda 

D03.6 Rankos, įskaitant petį, melanoma in situ 

D03.7 Kojos, įskaitant klubą, melanoma in situ 

D03.8 Kitų lokalizacijų melanoma in situ 

D03.9 Melanoma in situ, nepatikslinta 

D04 Odos karcinoma in situ 

Išskyrus: Keiro (Queyrat) eritroplaziją (varpos), neklasifikuojamą kitaip (D07.4) 
melanomą in situ (D03.-) 

D04.0 Lūpos oda 

Išskyrus: lūpos raudonio kraštą (D00.0) 

D04.1 Akių vokų, įskaitant akies kampą, oda 

D04.2 Ausies ir išorinės ausies landos oda 

D04.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda 

D04.4 Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo oda 

D04.5 Liemens oda 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinė oda 

Krūties oda 

Išskyrus: išangę, neklasifikuojamą kitaip (D01.3) 
 lyties organų odą (D07.-) 

D04.6 Rankos, įskaitant petį, oda 

D04.7 Kojos, įskaitant klubą, oda 

D04.8 Kitų lokalizacijų oda 

D04.9 Oda, nepatikslinta 

D05 Krūties karcinoma in situ 

Išskyrus: krūties odos karcinomą in situ (D04.5) 
krūties (odos) melanomą in situ (D03.5) 



174 

 

D05.0 Lobulinė krūties karcinoma in situ 

D05.1 Intraduktalinė krūties karcinoma in situ 

D05.7 Kita krūties karcinoma in situ 

D05.9 Krūties karcinoma in situ, nepatikslinta 

D06 Gimdos kaklelio karcinoma in situ 

Apima: III laipsnio gimdos kaklelio intraepitelinę neoplaziją *CIN+, nenurodant, ar yra sunki displazija, ar 

jos nėra. 

Išskyrus: gimdos kaklelio melanomą in situ (D03.5) 
 sunkią gimdos kaklelio displaziją, nenurodyta kitaip (N87.2) 

D06.0 Endocerviksas 

D06.1 Egzocerviksas 

D06.7 Kitos gimdos kaklelio dalys 

D06.9 Gimdos kaklelis, nepatikslintas 

D07 Kitų ir nepatikslintų lyties organų karcinoma in situ 

Išskyrus: melanomą in situ (D03.5) 

D07.0 Endometriumas 

D07.1 Vulva 
III laipsnio vulvos intraepitelinė neoplazija *VIN+, nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra 

Išskyrus: sunkią vulvos displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N90.2) 

D07.2 Makštis 
III laipsnio makšties intraepitelinė neoplazija *VAIN+, nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra 

Išskyrus: sunkią makšties displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N89.2) 

D07.3 Kiti ir nepatikslinti moters lyties organai 

D07.4 Varpa 
Keiro (Queyrat) eritroplazija, neklasifikuojama kitaip 

D07.5 Priešinė liauka (prostata)  

D07.6 Kiti ir nepatikslinti vyro lyties organai 

D09 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų karcinoma in situ 

Išskyrus: melanomą in situ (D03.-) 

D09.0 Šlapimo pūslė 

D09.1 Kiti ir nepatikslinti šlapimo organai 

D09.2 Akis 

Išskyrus: akių vokų odą (D04.1) 
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D09.3 Skydliaukė ir kitos vidaus sekrecijos liaukos 

Išskyrus: kasos endokrininę dalį (D01.7) 
kiaušidę (D07.3) 

sėklidę (D07.6) 

D09.7 Kitų patikslintų lokalizacijų karcinoma in situ 

D09.9 Karcinoma in situ, nepatikslinta 

GERYBINIAI NAVIKAI (D10–D36) 

Apima: morfologijos kodus su eigos kodu /0 

D10 Burnos ertmės ir ryklės gerybiniai navikai 

D10.0 Lūpa 
Lūpa (pasaitėlis) (vidinis paviršius) (gleivinė) (raudonio kraštas) 

Išskyrus: lūpos odą (D22.0, D23.0) 

D10.1 Lieţuvis 
Liežuvio migdolas 

D10.2 Burnos dugnas 

D10.3 Kitos ir nepatikslintos burnos dalys 
Mažosios seilių liaukos, neklasifikuojamos kitaip 

Išskyrus: gerybinius odontogeninius navikus (D16.42, D16.5) 
 lūpos gleivinę (D10.0) 

 minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (D10.6) 

D10.4 Migdolas: 
Migdolas (gomurinis) (gomurio) 

Išskyrus: liežuvio migdolą (D10.1) 
 ryklės migdolą (D10.6) 

 migdolo: 

 • duobutę (D10.5) 

 • lankus (D10.5) 

D10.5 Kitos burnaryklės dalys 
Antgerklis, priekinis paviršius 

Migdolo: 

• duobutė 

• lankai 

Antgerklio įduba 

Išskyrus: antgerklį: 
 • neklasifikuojamą kitaip (D14.1) 

 • suprahioidinę dalį (D14.1) 

D10.6 Nosiaryklė 
Ryklės migdolas 

Nosies pertvaros ir nosinių ryklės angų  užpakalinis kraštas 

D10.7 Gerklaryklė 
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D10.9 Ryklė, nepatikslinta 

D11 Didţiųjų seilių liaukų gerybiniai navikai 

Išskyrus: mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (D10.3) 
patikslintų mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, koduojamus pagal jų anatominę lokalizaciją 

D11.0 Paausinė seilių liauka 

D11.7 Kitos didţiosios seilių liaukos 
Liauka: 

• paliežuvinė 

• pažandinė 

D11.9 Didţioji seilių liauka, nepatikslinta 

D12 Gaubtinės ţarnos, tiesiosios ţarnos, išangės ir išangės kanalo gerybiniai navikai 

Išskyrus: polipą, gaubtinės žarnos (ne neoplazminį) (K63.5-) 

D12.0 Akloji ţarna 

Klubinės aklosios žarnos vožtuvas 

D12.1 Kirmėlinė atauga 

D12.2 Kylančioji gaubtinė ţarna 

D12.3 Skersinė gaubtinė ţarna 
Kepenų linkis 

Blužnies linkis 

D12.4 Nusileidţiančioji gaubtinė ţarna 

D12.5 Riestinė gaubtinė ţarna 

D12.6 Gaubtinė ţarna, nepatikslinta 
Gaubtinės žarnos adenomatozė 

Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip 

Gaubtinės žarnos polipozė (įgimta) 

D12.7 Tiesiosios ţarnos ir riestinės gaubtinės ţarnos jungtis 

  Rektosigminė jungtis 

D12.8 Tiesioji ţarna 

D12.9 Išangė ir išangės kanalas 

Išskyrus: išangės: 
 • kraštą (D22.5, D23.5) 

 • odą (D22.5, D23.5) 

 perianalinę odą (D22.5, D23.5) 

D13 Kitų ir netiksliai apibrėţtų virškinimo sistemos dalių gerybiniai navikai 

D13.0 Stemplė 

D13.1 Skrandis 
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Išskyrus: skrandžio polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7) 

D13.2 Dvylikapirštė ţarna 

Išskyrus: dvylikapirštės žarnos polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7) 

D13.3 Kitos ir nepatikslintos plonosios ţarnos dalys 

D13.4 Kepenys 
Intrahepatiniai tulžies latakai 

D13.5 Ekstrahepatiniai tulţies latakai 

D13.6 Kasa 

Išskyrus: kasos endokrininę dalį (D13.7) 

D13.7 Kasos endokrininė dalis 
Salelių ląstelių navikas 

Langerhanso (Langerhans) salelės 

D13.9 Netiksliai apibrėţtos virškinimo sistemos lokalizacijos 
Virškinimo sistema, neklasifikuojama kitaip 

Žarnos, neklasifikuojamos kitaip 

Blužnis 

D14 Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos gerybiniai navikai 

D14.0 Vidurinė ausis, nosies ertmė ir pridėtiniai ančiai 
Nosies kremzlė 

Išskyrus: ausies landą (išorinę) (D22.2, D23.2) 
 kaulą: 

 • ausies (D16.41) 

 • nosies (D16.42) 

 ausies kremzlę (D21.0) 

ausį (išorinę) (odą) (D22.2, D23.2) 

nosį: 

• neklasifikuojamą kitaip (D36.7) 

• odą (D22.3, D23.3) 

uodžiamąjį stormenį (D33.3) 

polipą: 

• pridėtinio ančio (J33.8) 

• ausies (vidurinės) (H74.4) 

• nosies (ertmės) (J33.-) 

nosies pertvaros ir kriauklių užpakalinį kraštą (D10.6) 

D14.1 Gerklos 
Antgerklis (suprahioidinė dalis) 

Išskyrus: antgerklį, priekinį paviršių (D10.5) 
 balso stygų ir gerklų polipą (J38.1) 

D14.2 Trachėja 

D14.3 Bronchas ir plautis 

D14.4 Kvėpavimo sistema, nepatikslinta 
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D15 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gerybiniai navikai 

Išskyrus: mezotelinį audinį (D19.-) 

D15.0 Uţkrūčio liauka 

D15.1 Širdis 

Išskyrus: didžiąsias kraujagysles (D21.3) 

D15.2 Tarpuplautis 

D15.7 Kiti patikslinti krūtinės ląstos organai 

D15.9 Krūtinės ląstos organas, nepatikslintas 

D16 Kaulų ir sąnarinių kremzlių gerybiniai navikai 

Išskyrus: jungiamuosius audinius: 
 • ausies (D21.0) 

 • ausies voko (D21.0) 

 • gerklų (D14.1) 

 • nosies (D14.0) 

 sinoviją (D21.-) 

D16.0 Mentė ir rankos ilgieji kaulai 

D16.1 Rankos trumpieji kaulai 

D16.2 Kojos ilgieji kaulai 

D16.3 Kojos trumpieji kaulai 

D16.4 Kaukolės ir veido kaulai 

Išskyrus: apatinį žandikaulį (D16.5) 

D16.41 Kaukolės ir veido kaulai 
Kaulas: 

• akytkaulis 

• kaktikaulis 

• pakaušinis 

• akiduobės 

• momenkaulis 

• pleištakaulis 

• smilkinkaulis 

D16.42 Veido ir ţandikaulių kaulai 
Kaulas: 

• veido, neklasifikuojamas kitaip 

• skruostikaulis 

• nosies 

Viršutinis žandikaulis 

Nosies kriauklė 

Viršutinio žandikaulio kaulai 

Noragas 

D16.5 Apatinio ţandikaulio kaulas 
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D16.6 Stuburas 

Išskyrus: kryžkaulį ir uodegikaulį (D16.8) 

D16.7 Šonkauliai, krūtinkaulis ir raktikaulis 

D16.8 Dubens kaulai, kryţkaulis ir uodegikaulis 

D16.9 Kaulai ir sąnarinės kremzlės, nepatikslinta 

D17 Riebalinio audinio gerybiniai navikai 

Apima: morfologijos kodus M885–M888 su eigos kodu /0 

D17.0 Galvos, veido ir kaklo odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.1 Liemens odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.2 Galūnių odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.3 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.4 Krūtinės ląstos organų riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.5 Pilvo ertmės organų riebalinio audinio gerybiniai navikai 

Išskyrus: pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (D17.7) 

D17.6 Sėklinio virţelio riebalinio audinio gerybiniai navikai 

D17.7 Kitų lokalizacijų riebalinio audinio gerybiniai navikai 
Pilvaplėvė 

Retroperitoninis tarpas 

D17.9 Riebalinio audinio gerybiniai navikai, nepatikslinti 
Lipoma, neklasifikuojama kitaip 

D18 Hemangioma ir limfangioma 

Apima: morfologijos kodus M912–M917 su eigos kodu /0 

Išskyrus: mėlynąjį ar pigmentinį apgamą (D22.-) 

D18.0 Hemangioma 

Angioma, neklasifikuojama kitaip 

Taikant kodą D18.0, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

  0  nepatikslinta lokalizacija 

  1  oda ir poodinis audinys 

  2  kaukolės struktūros 

  3  tulţį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros 

      Kepenys 

  4  virškinimo sistemos struktūros 

      Blužnis 

  5  ausies, nosies, burnos ir ryklės struktūros 

  8  kitos lokalizacijos 

D18.1 Limfangioma, bet kurios lokalizacijos 
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D19 Mezotelinio audinio gerybiniai navikai 

Apima: morfologijos kodą M905 su eigos kodu /0 

D19.0 Krūtinplėvės mezotelinis audinys 

D19.1 Pilvaplėvės mezotelinis audinys 

D19.7 Kitų lokalizacijų mezotelinis audinys 

D19.9 Mezotelinis audinys, nepatikslintas 
Gerybinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip 

D20 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių gerybiniai navikai 

Išskyrus: pilvaplėvės ir retroperitoninio tarpo riebalinio audinio gerybinį naviką (D17.7) 
mezotelinį audinį (D19.-) 

D20.0 Retroperitoninis tarpas 

D20.1 Pilvaplėvė 

D21 Jungiamojo audinio ir kitų minkštųjų audinių gerybiniai navikai   

Apima: kraujagysles 
tepalinį maišelį (bursą) 

kremzlę 

fasciją 

riebalus 

raiščius, išskyrus gimdos 

limfinius takus 

raumenis 

sinoviją 

sausgyslę (makštį) 

Išskyrus: kremzlę: 
• sąnarinę (D16.-) 

• gerklų (D14.1) 

• nosies (D14.0) 

krūties jungiamąjį audinį (D24) 

hemangiomą (D18.0-) 

riebalinio audinio navikus (D17.-) 

limfangiomą (D18.1) 

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1) 

pilvaplėvę (D20.1) 

retroperitoninį tarpą (D20.0) 

gimdos: 

• lejomiomą (D25.-) 

• bet kurį raištį (D28.2) 

kraujagyslių audinį (D18.-) 

D21.0 Galvos, veido ir kaklo jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 
Jungiamasis audinys: 

• ausies 

• akių vokų 

Išskyrus: akiduobės jungiamąjį audinį (D31.6) 
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D21.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 

D21.2 Kojos, įskaitant klubą, jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 

D21.3 Krūtinės ląstos jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 
Pažastis 

Diafragma 

Didžiosios kraujagyslės 

Išskyrus: širdį (D15.1) 
 tarpuplautį (D15.2) 

 užkrūčio liauką (D15.0) 

D21.4 Pilvo jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 

D21.5 Dubens jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai 

Išskyrus: gimdos: 
• lejomiomą (D25.-) 

• bet kurį raištį (D28.2) 

D21.6 Liemens jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai, nepatikslinti 
Nugara, neklasifikuojama kitaip 

D21.9 Jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai, nepatikslinti  

D22 Melanocitiniai apgamai 

Apima: morfologijos kodus M872–M879 su eigos kodu /0 
apgamas: 

• mėlynasis 

• plaukuotasis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• pigmentinis 

D22.0 Lūpos melanocitiniai apgamai 

D22.1 Akies voko, įskaitant akies kampą, melanocitiniai apgamai 

D22.2 Ausies ir išorinės ausies landos melanocitiniai apgamai 

D22.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanocitiniai apgamai 

D22.4 Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanocitiniai apgamai 

D22.5 Liemens melanocitiniai apgamai 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinė oda 

Krūties oda 

D22.6 Rankos, įskaitant petį, melanocitiniai apgamai 

D22.7 Kojos, įskaitant klubą, melanocitiniai apgamai 

D22.9 Melanocitiniai apgamai, nepatikslinti 

D23 Kiti odos gerybiniai navikai 
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Apima: gerybinius navikus: 
• plaukų folikulų 

• riebalinių liaukų 

• prakaito liaukų 

Išskyrus: gerybinius riebalinio audinio navikus (D17.0–D17.3) 
melanocitinius apgamus (D22.-) 

D23.0 Lūpos oda 

Išskyrus: lūpos raudonio kraštą (D10.0) 

D23.1 Akių vokų, įskaitant akies kampą, oda 

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos oda 

D23.3 Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda 

D23.4 Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo oda 

D23.5 Liemens oda 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinė oda 

Krūties oda 

Išskyrus: išangę, neklasifikuojamą kitaip (D12.9) 
lyties organų odą (D28–D29) 

D23.6 Rankos, įskaitant petį, oda 

D23.7 Kojos, įskaitant klubą, oda 

D23.9 Oda, nepatikslinta 

D24 Krūties gerybiniai navikai 

Krūties: 

• jungiamasis audinys 

• minkštosios dalys 

Išskyrus: gerybinę krūties displaziją (N60.-) 
krūties odą (D22.5, D23.5) 

D25 Gimdos lejomioma 

Apima: gerybinius krūties navikus, kurių morfologijos kodas M889 ir eigos kodas /0 
gimdos fibromiomą 

D25.0 Gimdos submukozinė lejomioma 

D25.1 Gimdos intramuralinė lejomioma 

D25.2 Gimdos subserozinė lejomioma 

D25.9 Gimdos lejomioma, nepatikslinta 

D26 Kiti gimdos gerybiniai navikai 
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D26.0 Gimdos kaklelis 

D26.1 Gimdos kūnas 

D26.7 Kitos gimdos dalys 

D26.9 Gimda, nepatikslinta 

D27 Kiaušidţių gerybiniai navikai 

   

D28 Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų gerybiniai navikai 

Apima: adenomatozinį polipą 
 moters lyties organų odą 

D28.0 Vulva 

D28.1 Makštis 

D28.2 Kiaušintakiai ir gimdos raiščiai 
Kiaušintakis 

Gimdos raiščiai (platusis) (apvalusis) 

D28.7 Kiti patikslinti moters lyties organai 

D28.9 Moters lyties organai, nepatikslinti 

D29 Vyro lyties organų gerybiniai navikai 

Apima: vyro lyties organų odą 

D29.0 Varpa 

D29.1 Priešinė liauka (prostata) 

Išskyrus: priešinės liaukos (prostatos) gerybinę (adenomatozinę) hiperplaziją (N40) 
priešinės liaukos (prostatos): 

• padidėjimą (N40) 

• hipertrofiją (N40) 

D29.2 Sėklidė 

D29.3 Sėklidės prielipas 

D29.4 Kapšelis 
Kapšelio oda 

D29.7 Kiti vyro lyties organai 
Sėklinė pūslelė 

Sėklinis virželis 

Makštinis sėklidės dangalas 

D29.9 Vyro lyties organai, nepatikslinti 

D30 Šlapimo organų gerybiniai navikai 

D30.0 Inkstai 
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Išskyrus: inksto: 
• taureles (D30.1) 

• geldelę (D30.1) 

D30.1 Inksto geldelė 

D30.2 Šlapimtakis 

Išskyrus: šlapimtakio šlapimo pūslės angą (D30.3) 

D30.3 Šlapimo pūslė 
Šlapimo pūslės anga: 

• šlapimtakio 

• šlaplės 

D30.4 Šlaplė 

Išskyrus: šlaplės šlapimo pūslės angą (D30.3) 

D30.7 Kiti šlapimo organai 
Parauretrinės liaukos 

D30.9 Šlapimo organas, nepatikslintas 
Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip 

D31 Akies ir akies priedų gerybiniai navikai 

Išskyrus: akies voko jungiamąjį audinį (D21.0) 
regos nervą (D33.3) 

akies voko odą (D22.1, D23.1) 

D31.0 Junginė 

D31.1 Ragena 

D31.2 Tinklainė 

D31.3 Gyslainė 

D31.4 Krumplynas 
Akies obuolys 

D31.5 Ašarų liauka ir latakas 
Ašarų maišelis 

Nosies ašarų latakas 

D31.6 Akiduobė, nepatikslinta 
Akiduobės jungiamasis audinys 

Ekstraokuliniai raumenys 

Akiduobės periferiniai nervai 

Retrobulbarinis audinys 

Retrookulinis audinys 

Išskyrus: akiduobės kaulą (D16.41) 

D31.9 Akis, nepatikslinta 

D32 Smegenų dangalų gerybiniai navikai 

D32.0 Galvos smegenų dangalai 
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D32.1 Nugaros smegenų dangalai 

D32.9 Smegenų dangalai, nepatikslinti 
Meningioma, neklasifikuojama kitaip 

D33 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybiniai navikai 

Išskyrus: angiomą (D18.0-) 
smegenų dangalus (D32.-) 

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1) 

retrookulinį audinį (D31.6) 

D33.0 Smegenys, supratentorinė dalis 
Smegenų skilveliai 

Smegenys 

Kaktinė  }  
Pakaušinė  } skiltis 
Momeninė  }  
Smilkininė  }  

Išskyrus: ketvirtąjį skilvelį (D33.1) 

D33.1 Smegenys, infratentorinė dalis 
Smegenų kamienas 

Smegenėlės 

Ketvirtasis skilvelis 

D33.2 Galvos smegenys, nepatikslintos 

D33.3 Galviniai nervai 
Uodžiamasis stormuo 

D33.4 Nugaros smegenys 

D33.7 Kitos patikslintos centrinės nervų sistemos dalys 

D33.9 Centrinė nervų sistema, nepatikslinta 
Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip 

D34 Skydliaukės gerybiniai navikai 

   

D35 Kitų ir nepatikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybiniai navikai 

Išskyrus: kasos endokrininę dalį (D13.7) 
kiaušides (D27) 

sėklidę (D29.2) 

užkrūčio liauką (D15.0) 

D35.0 Antinkstis 

D35.1 Prieskydinė liauka 

D35.2 Hipofizė 

D35.3 Kraniofaringinis latakas 

D35.4 Kankorėţinė liauka 
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D35.5 Karotidiniai kūneliai 

D35.6 Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai 

D35.7 Kitos patikslintos vidaus sekrecijos liaukos 

D35.8 Dauginis liaukų paţeidimas 

D35.9 Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta 

D36 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybiniai navikai 

D36.0 Limfmazgiai 

D36.1 Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema 

Išskyrus: akiduobės periferinius nervus (D31.6) 

D36.7 Kitos patikslintos lokalizacijos 
Nosis, neklasifikuojama kitaip 

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybiniai navikai 

NEAIŠKIOS AR NEŢINOMOS EIGOS NAVIKAI (D37–D48) 

Pastaba: skirsniuose D37–D48 pagal lokalizaciją koduojami neaiškios ar nežinomos eigos navikai, jei abejojama, ar navikas 

piktybinis, ar gerybinis. Navikų morfologijos klasifikacijoje tokiems navikams priskiriamas eigos kodas /1. 

D37 Burnos ertmės ir virškinimo organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D37.0 Lūpa, burnos ertmė ir ryklė 
Vedeginė antgerklio raukšlė: 

• gerklaryklinis paviršius 

• ribinė zona 

• neklasifikuojama kitaip 

Didžiosios ir mažosios seilių liaukos 

Lūpų raudonio kraštas 

Išskyrus: vedeginę antgerklio raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D38.0) 
antgerklį: 

• neklasifikuojamą kitaip (D38.0) 

• suprahioidinę dalį (D38.0) 

lūpos odą (D48.5) 

D37.1 Skrandis 

D37.2 Plonoji ţarna 

D37.3 Kirmėlinė atauga 

D37.4 Gaubtinė ţarna 

D37.5 Tiesioji ţarna 
Rektosigminė jungtis 

D37.6 Kepenys, tulţies pūslė ir tulţies takai 
Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis 

D37.7 Kiti virškinimo organai 



187 

 

Išangės: 

• kanalas 

• raukas 

Išangė, neklasifikuojama kitaip 

Žarna, neklasifikuojama kitaip 

Stemplė 

Išskyrus: išangės: 
• kraštą (D48.5) 

• odą (D48.5) 

perianalinę odą (D48.5) 

D37.9 Virškinimo organas, nepatikslintas 

D38 Vidurinės ausies ir kvėpavimo bei krūtinės ląstos organų neaiškios ar neţinomos eigos 

navikai 

Išskyrus: širdį (D48.7) 

D38.0 Gerklos 
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius 

Antgerklis (suprahioidinė dalis) 

Išskyrus: vedeginę antgerklio raukšlę: 
• hipofaringinį paviršių (D37.0) 

• ribinę zoną (D37.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (D37.0) 

D38.1 Trachėja, bronchas ir plautis 

D38.2 Krūtinplėvė 

D38.3 Tarpuplautis 

D38.4 Uţkrūčio liauka 

D38.5 Kiti kvėpavimo organai 
Pridėtiniai ančiai 

Nosies kremzlė 

Vidurinė ausis 

Nosies ertmės 

Išskyrus: ausį (išorinę) (odą) (D48.5) 
nosį: 

• neklasifikuojamą kitaip (D48.7) 

• odą (D48.5) 

D38.6 Virškinimo organas, nepatikslintas 

D39 Moters lyties organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D39.0 Gimda 

D39.1 Kiaušidės 

D39.2 Placenta 
Invazinė pūslinė išvisa (chorioadenoma destruens) 

Pūslinė išvisa 

• invazinė 
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• piktybinė 

Išskyrus: pūslinę išvisą, neklasifikuojamą kitaip (O01.9) 

D39.7 Kiti moters lyties organai 
Moters lyties organų oda 

D39.9 Moters lyties organai, nepatikslinti 

D40 Vyro lyties organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D40.0 Priešinė liauka (prostata) 

D40.1 Sėklidė 

D40.7 Kiti vyro lyties organai 
Vyro lyties organų oda 

D40.9 Vyro lyties organai, nepatikslinti 

D41 Šlapimo organų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D41.0 Inkstai 

Išskyrus: inkstų geldelę (D41.1) 

D41.1 Inksto geldelė 

D41.2 Šlapimtakis 

D41.3 Šlaplė 

D41.4 Šlapimo pūslė 

D41.7 Kiti šlapimo organai 

D41.9 Šlapimo organas, nepatikslintas 

D42 Smegenų dangalų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

D42.0 Galvos smegenų dangalai 

D42.1 Nugaros smegenų dangalai 

D42.9 Smegenų dangalai, nepatikslinti 

D43 Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

Išskyrus: periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D48.2) 

D43.0 Smegenys, supratentorinė dalis 
Smegenų skilveliai 

Smegenys 

Kaktinė  }  
Pakaušinė  }   skiltis 
Momeninė  }  
Smilkininė  }  

Išskyrus: ketvirtąjį skilvelį (D43.1) 
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D43.1 Smegenys, infratentorinė dalis 
Smegenų kamienas 

Smegenėlės 

Ketvirtasis skilvelis 

D43.2 Galvos smegenys, nepatikslintos 

D43.3 Galviniai nervai 

D43.4 Nugaros smegenys 

D43.7 Kitos patikslintos centrinės nervų sistemos dalys 

D43.9 Centrinė nervų sistema, nepatikslinta 
Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip 

D44 Vidaus sekrecijos liaukų neaiškios ar neţinomos eigos navikai 

Išskyrus: kasos endokrininę dalį (D37.7) 
kiaušides (D39.1) 

sėklides (D40.1) 

užkrūčio liauką (D38.4) 

D44.0 Skydliaukė 

D44.1 Antinkstis 

D44.2 Prieskydinė liauka 

D44.3 Hipofizė 

D44.4 Kraniofaringinis latakas 

D44.5 Kankorėţinė liauka 

D44.6 Karotidiniai kūneliai 

D44.7 Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai 

D44.8 Dauginis liaukų paţeidimas 
Dauginė endokrininė adenomatozė 

D44.9 Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta 

D45 Tikroji policitemija  

Apima: morfologijos kodą M9950 su eigos kodu /3 

Pastaba: tikroji policitemija buvo klasifikuota iš naujo ir TLK-O III-iajame leidime koduojama piktybinio naviko 

morfologijos kodu. Kodas D45 bus naudojamas ir toliau (nors jis pateikiamas skyriuje Neaiškios ar 

nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu. 

 Būklei, koduojamai C94.1, lėtinei eritremijai, taip pat priskiriamas tikrosios policitemijos 

morfologijos kodas M9950/3, ji ir toliau koduojama šiuo kodu. 

D46 Mielodisplaziniai sindromai 

Apima: morfologijos kodą M998 su eigos kodu /3 
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Pastaba: TLK-O III-iajame leidime mielodisplaziniai sindromai koduojami piktybinės eigos kodu /3. D46 kodai 

ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su 

atitinkamu morfologijos kodu. 

D46.0 Refrakterinė anemija be sideroblastų, kaip nustatyta 

D46.1 Refrakterinė anemija su sideroblastais 

D46.2 Refrakterinė anemija, kai yra blastų perteklius 

D46.3 Refrakterinė anemija, kai yra blastų perteklius su transformacija  

D46.4 Refrakterinė anemija, nepatikslinta 

D46.7 Kiti mielodisplaziniai sindromai 

D46.9 Mielodisplazinis sindromas, nepatikslintas 
Mielodisplazija, neklasifikuojama kitaip 

Preleukemija (sindromas), neklasifikuojama kitaip 

D47 Kiti limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių neaiškios ar neţinomos eigos navikai   

Apima: morfologijos kodai M974, M976 ir M997 su eigos kodu /1 ir M996 su eigos kodu /3 

Pastaba: TLK-O III-iajame leidime lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai iš naujo koduojami piktybinės eigos 

kodu /3. D47 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos 

eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu. 

D47.0 Neaiškios ir neţinomos eigos histiocitiniai ir speninių ląstelių navikai 
Speninių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip 

Mastocitoma, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: mastocitozę (odos) (Q82.2) 

D47.1 Lėtinė mieloproliferacinė liga 
Mielofibrozė (su mieloidine metaplazija) 

Mielosklerozė (megakariocitinė) su mieloidine metaplazija 

D47.2 Monokloninė gamapatija 

D47.3 Esencinė (pirminė) (hemoraginė) trombocitemija 
Idiopatinė hemoraginė trombocitemija 

D47.7 Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių neaiškios ir neţinomos eigos navikai  

D47.9 Limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių neaiškios ar neţinomos eigos navikai, nepatikslinti  
Limfoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip  
Mieloproliferacinė liga, nepatikslinta 

 

D48 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų neaiškios ir neţinomos eigos navikai 

Išskyrus: neurofibromatozę (nepiktybinę) (Q85.0) 

D48.0 Kaulai ir sąnarinės kremzlės 

Išskyrus: kremzlės: 
• ausies (D48.1) 

• gerklų (D38.0) 

• nosies (D38.5) 
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akies voko jungiamąjį audinį (D48.1) 

• sinoviją (D48.1) 

D48.1 Jungiamieji ir kiti minkštieji audiniai 
Jungiamieji audiniai: 

• ausies 

• akių vokų 

Išskyrus: kremzlę: 
• sąnarinę (D48.0) 

• gerklų (D38.0) 

• nosies (D38.5) 

krūties jungiamąjį audinį (D48.6) 

D48.2 Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema 

Išskyrus: akiduobės periferinius nervus (D48.7) 

D48.3 Retroperitoninis tarpas 

D48.4 Pilvaplėvė 

D48.5 Oda 
Išangės: 

• kraštas 

• oda 

Perianalinė oda 

Krūties oda 

Išskyrus: išangę, neklasifikuojamą kitaip (D37.7) 
lyties organų odą (D39.7, D40.7) 

lūpos raudonio kraštą (D37.0) 

D48.6 Krūtis 
Krūties jungiamasis audinys 

Filoidinė cistokarcinoma 

Išskyrus: krūties odą (D48.5) 

D48.7 Kitos patikslintos lokalizacijos 
Akis 

Širdis 

Akiduobės periferiniai nervai 

Išskyrus: jungiamąjį audinį (D48.1) 
 akių vokų odą (D48.5) 

D48.9 Neaiškios ir neţinomos eigos navikas, nepatikslintas  
„Augimas“, neklasifikuojamas kitaip 

Navikas, neklasifikuojamas kitaip 

Naujas augimas, neklasifikuojamas kitaip 

Auglys, neklasifikuojamas kitaip 

 

3 SKYRIUS 
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KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI 

IMUNINĘ SISTEMĄ PAŢEIDŢIANTYS SUTRIKIMAI 

(D50–D89) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

D50–D53 Mitybinės anemijos 

D55–D59 Hemolizinės anemijos 

D60–D64 Aplazinės ir kitos anemijos 

D65–D69 Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės 

D70–D77 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos 

D80–D89 Tam tikri imuninės sistemos paţeidimai 

 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

D63* Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

D77* Kiti kraujo ir kraujodaros organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Išskyrus: autoimuninę ligą (sisteminę), neklasifikuojamą kitaip (M35.9) 

tam tikras perinatalinio laikotarpiobūkles (P00–P96) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą (B20–B24) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

 

MITYBINĖS ANEMIJOS  

(D50–D53) 

D50 Geleţies stokos anemija 

Apima: anemiją: 

• asiderozinę 

• hipochrominę 

D50.0 Geleţies stokos anemija dėl nukraujavimo (lėtinė) 

Pohemoraginė anemija (lėtinė) 

Išskyrus: ūminę pohemoraginę anemiją (D62) 

Įgimtą anemiją dėl vaisiaus kraujo netekimo (P61.3) 

D50.1 Sideropeninė disfagija 

Keli-Patersono (Kelly-Paterson) sindromas 

Plamerio-Vinsono (Plummer-Vinson) sindromas 

D50.8 Kitos geleţies stokos anemijos 

D50.9 Geleţies stokos anemija, nepatikslinta 

D51 Vitamino B12 stokos anemija 
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Išskyrus: vitamino B12 trūkumą (E53.8) 

D51.0 Vitamino B12 stokos anemija dėl vidinio veiksnio trūkumo 

Anemija: 

• Adisono (Addison) 

• Byrmerio (Biemer) 

• piktybinė (įgimta) 

Įgimta vidinio veiksnio stoka 

D51.1 Vitamino B12 stokos anemija dėl selektyvios vitamino B12 malabsorbcijos su proteinurija 

Imerslando-Gresbeko (Imerslund(-Gräsbeck) sindromas 

Paveldėtoji megaloblastinė anemija 

D51.2 Transkobalamino II stoka 

D51.3 Kitos mitybinės vitamino B12 stokos anemijos 

Veganų anemija 

D51.8 Kitos vitamino B12 stokos anemijos 

D51.9 Vitamino B12 stokos anemija, nepatikslinta 

D52 Folatų stokos anemija 

D52.0 Mitybinės kilmės folatų stokos anemija 

Mitybinės kilmės megaloblastinė anemija 

D52.1 Medikamentinės kilmės folatų stokos anemija 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D52.8 Kitos folatų stokos anemijos 

D52.9 Folatų stokos anemija, nepatikslinta 

Folio rūgšties stokos anemija, nepatikslinta 

D53 Kitos mitybinės kilmės anemijos 

Apima: megaloblastinę anemiją, kurios gydymas vitaminu B12 ar folatais yra neveiksmingas 

D53.0 Baltymų stokos anemija 

Aminorūgščių stokos anemija 

Orotacidurinė anemija 

Išskyrus: Lešo-Nyhano (Lesch-Nyhan) sindromą (E79.1) 

D53.1 Kitos megaloblastinės anemijos, neklasifikuojamos kitur 

Megaloblastinė anemija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: Di Guljelmo (Di Guglielmo) ligą (C94.0-) 

D53.2 Anemija sergant skorbutu 

Išskyrus: askorbo rūgšties trūkumą (E54) 

D53.8 Kitos patikslintos mitybinės kilmės anemijos 

Anemija, susijusi su stoka: 

• vario 

• molibdeno 

• cinko 
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Išskyrus: mitybos sutrikimus be anemijos, pavyzdžiui: 

• vario trūkumą (E61.0) 

• molibdeno trūkumą (E61.5) 

• cinko trūkumą (E60) 

D53.9 Mitybinės kilmės anemija, nepatikslinta 

Paprastoji lėtinė anemija 

Išskyrus: anemiją, nepatikslintą (D64.9) 

HEMOLIZINĖS ANEMIJOS  

(D55–D59)  

D55 Anemijos dėl fermentų sutrikimų 

Išskyrus: medikamentų sukeltą fermentų stokos anemiją (D59.2) 

D55.0 Anemija dėl gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės [G6PD] stokos 

Favizmas 

G6PD stokos anemija 

D55.1 Anemija, sukelta kitų gliutationo metabolizmo sutrikimų 

Anemija (sukelta): 

• fermentų stokos, išskyrus, susijusi su heksozės monofosfato *HMP+ apykaita 

• hemolizinė nesferocitinė (paveldėtoji) I-ojo tipo 

D55.2 Anemija, sukelta glikolizės fermentų sutrikimų 

Anemija (sukelta): 

• hemolizinė nesferocitinė (paveldėtoji) II-ojo tipo 

• heksokinazės stoka 

• piruvato kinazės *PK+ stoka 

• triozofosfatizomerazės stoka 

D55.3 Anemija, sukelta nukleotidų metabolizmo sutrikimų 

D55.8 Kitos anemijos, sukeltos fermentų sutrikimų 

D55.9 Fermentų sutrikimų sukelta anemija, nepatikslinta 

D56 Talasemija 

D56.0 Alfa talasemija 

Išskyrus: vaisiaus vandenę dėl hemolizinės ligos (P56.-) 

D56.1 Beta talasemija 

Kuli (Cooley) anemija 

Sunki beta talasemija 

Talasemija: 

• tarpinė 

• didžioji 

D56.2 Delta beta talasemija 

D56.3 Slaptasis talasemijos geno nešiotojas 

D56.4 Paveldėtoji fetalinio hemoglobino persistencija [HPFH] 
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D56.8 Kitos talasemijos 

D56.9 Talasemija, nepatikslinta 

Viduržemio jūros anemija (su kita hemoglobinopatija) 

Talasemija (mažoji) (mišri) (su kita hemoglobinopatija) 

D57 Pjautuvo pavidalo ląstelių sutrikimai 

Išskyrus: kitas hemoglobinopatijas (D58.-) 

D57.0 Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija su krize 

Hb-SS liga (pjautuvo pavidalo ląstelių anemija) su krize 

D57.1 Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija be krizės 

Pjautuvo pavidalo ląstelių: 

• anemija  }  

• liga  } neklasifikuojama kitaip 

• sutrikimas  }  

D57.2 Dvigubi heterozigotiniai sutrikimai su pjautuvo pavidalo ląstelėmis 

Liga: 

• Hb-SC 

• Hb-SD 

• Hb-SE 

• Pjautuvo pavidalo ląstelių (beta) talasemija 

D57.3 Slaptasis pjautuvo pavidalo ląstelių geno nešiotojas 

Slaptasis Hb-S geno nešiotojas 

Heterozigotinis hemoglobinas S [HbAS] 

D57.8 Kiti pjautuvo pavidalo ląstelių sutrikimai 

D58 Kitos paveldėtosios hemolizinės anemijos 

D58.0 Paveldėtoji sferocitozė 

Acholurinė (šeiminė) gelta 

Įgimta (sferocitinė) hemolizinė gelta 

Minkovski-Šofardo (Minkowski-Chauffard) sindromas 

D58.1 Paveldėtoji eliptocitozė 

Eliptocitozė (įgimta) 

Ovalocitozė (įgimta) (paveldėta) 

D58.2 Kitos hemoglobinopatijos 

Anomalinis hemoglobinas, neklasifikuojamas kitaip 

Įgimta Hainco (Heinz) kūnelių anemija 

Liga: 

• Hb-C 

• Hb-D 

• Hb-E 

Hemoglobinopatija, neklasifikuojama kitaip 

Hemolizinė liga dėl nestabilaus hemoglobino 

Išskyrus: šeiminę eritrocitozę (D75.0) 

Hb-M ligą (D74.0) 

paveldėtąją fetalinio hemoglobino persistenciją *HPFH+ (D56.4) 

aukštumų policitemiją (D75.1) 
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methemoglobinemiją (D74.-) 

D58.8 Kitos patikslintos paveldėtosios hemolizinės anemijos 

Stomatocitozė 

D58.9 Paveldėtoji hemolizinė anemija, nepatikslinta 

D59 Įgyta hemolizinė anemija 

D59.0 Medikamentinės kilmės autoimuninė hemolizinė anemija 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D59.1 Kitos autoimuninės hemolizinės anemijos 

Autoimuninė hemolizinė liga (šalčio tipo) (šilumos tipo) 

Lėtinė šalčio hemagliutininų liga 

Šalčio agliutininų: 

• liga 

• hemoglobinurija 

Hemolizinė anemija: 

• šalčio tipo (antrinė) (simptominė) 

• šilumos tipo (antrinė) (simptominė) 

Išskyrus: Evanso (Evans) sindromą (D69.3) 

hemolizinę vaisiaus ir naujagimio ligą (P55.-) 

paroksizminę šalčio hemoglobinuriją (D59.6) 

D59.2 Medikamentų sukelta neautoimuninė hemolizinė anemija 

Medikamentų sukelta fermentų stokos anemija 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D59.3 Hemolizinis ureminis sindromas 

1438 

D59.4 Kitos neautoimuninės hemolizinės anemijos 

Hemolizinė anemija: 

• mechaninė 

• mikroangiopatinė 

• toksinė 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D59.5 Paroksizminė naktinė hemoglobinurija [Marčiafava-Mišeli (Marchiafava-Micheli)] 

Išskyrus: hemoglobinuriją, neklasifikuojamą kitaip (R82.3) 

D59.6 Hemoglobinurija dėl išorinių prieţasčių sukeltos hemolizės 

Hemoglobinurija: 

• dėl fizinės įtampos 

• maršo 

• paroksizminė šalčio 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: hemoglobinuriją, neklasifikuojamą kitaip (R82.3) 

D59.8 Kitos įgytos hemolizinės anemijos 

D59.9 Įgyta hemolizinė anemija, nepatikslinta  
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Idiopatinė hemolizinė anemija, lėtinė 

APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS 

(D60–D64)  

D60 Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija] 

Apima: eritropoezės ląstelių aplaziją (įgytą) (suaugusiųjų) (su timoma) 

D60.0 Lėtinė įgyta eritropoezės ląstelių aplazija 

D60.1 Laikinoji įgyta eritropoezės ląstelių aplazija 

D60.8 Kitos įgytos eritropoezės ląstelių aplazijos 

D60.9 Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija, nepatikslinta 

D61 Kitos aplazinės anemijos 

Išskyrus: agranuliocitozę (D70) 

D61.0 Įgimta aplazinė anemija 

Aplazija, (gryna) eritropoezės ląstelių (kieno): 

• įgimta 

• kūdikių 

• pirminė 

Blekfano-Daimondo (Blackfan-Diamond) sindromas 

Šeiminė hipoplazinė anemija 

Fankoni (Fanconi) anemija 

Pancitopenija su apsigimimais 

D61.1 Medikamentinės kilmės aplazinė anemija 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D61.2 Aplazinė anemija dėl kitų išorinių veiksnių poveikio 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D61.3 Idiopatinė aplazinė anemija 

D61.8 Kita patikslinta aplazinė anemija 

D61.9 Aplazinė anemija, nepatikslinta 

0304 

Hipoplazinė anemija, nepatikslinta 

Kaulų čiulpų hipoplazija 

Panmieloftizė 

D62 Ūminė pohemoraginė anemija  

Išskyrus: įgimtą anemiją dėl vaisiaus kraujo netekimo (P61.3) 

D63* Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur 

D63.0* Anemija sergant piktybiniais navikais  

2 skyriuje išvardytos būklės (C00–D48†) 
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D63.8* Anemija sergant kitomis lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur 

1438 

Anemija sergant lėtinės inkstų ligos  3 stadija (N18.3–N18.5†) 

D64 Kitos anemijos 

Išskyrus: refrakterinę anemiją: 

• neklasifikuojamą kitaip (D46.4) 

• su pertekliniu blastų kiekiu: 

 • neklasifikuojamą kitaip (D46.2) 

 • su transformacija (D46.3) 

• su sideroblastais (D46.1) 

• be sideroblastų (D46.0) 

D64.0 Paveldėtoji sideroblastinė anemija 

Su lytimi susijusi hipochrominė sideroblastinė anemija 

D64.1 Antrinė sideroblastinė anemija dėl kitos ligos 

Ligai nurodyti  naudokite papildomą kodą. 

D64.2 Antrinė sideroblastinė anemija dėl vaistų ir toksinų poveikio 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D64.3 Kitos sideroblastinės anemijos 

Sideroblastinė anemija: 

• neklasifikuojama kitaip 

• jautri piridoksinui, neklasifikuojama kitaip 

D64.4 Įgimta diseritripoezinė anemija 

Dishematopoetinė anemija (įgimta) 

Išskyrus: Blekfano-Daimondo (Blackfan-Diamond) sindromą (D61.0) 

Di Guljelmo (Di Guglielmo) ligą (C94.0-) 

D64.8 Kitos patikslintos anemijos 

Infantilinė pseudoleukemija 

Leukoeritroblastinė anemija 

D64.9 Anemija, nepatikslinta 

KREŠĖJIMO DEFEKTAI, PURPURA IR KITOS HEMORAGINĖS BŪKLĖS 

(D65–D69)  

D65 Diseminuota intravaskulinė koaguliacija [defibrinacijos sindromas] 

Afibrinogenemija, įgyta 

Sunaudojimo koaguliopatija 

Difuzinė ar diseminuota intravaskulinė koaguliacija *DIC+ 

Fibrinolizinė hemoragija, įgyta 

Purpura: 

• fibrinolizinė 

• žaibinė 

Išskyrus: koaguliaciją, išsivysčiusią (komplikuojančią): 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su išvisa (O00–O07, O08.1) 

• naujagimiams (P60) 
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• per nėštumą, gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 

D66 Paveldėtoji VIII veiksnio stoka 

VIII veiksnio stoka (su funkcijos defektu) 

Hemofilija: 

• A 

• klasikinė 

• neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: VIII veiksnio stoką su kraujagyslių defektu (D68.0) 

D67 Paveldėtoji IX veiksnio stoka 

Christmaso (Christmas) liga 

Stoka: 

• IX veiksnio (su funkcijos defektu) 

• plazmos tromboplastino komponento [PTC] 

Hemofilija B 

D68 Kiti krešėjimo defektai 

Išskyrus: defektus, komplikuojančius: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.1) 

• nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 

D68.0 Von Vilebrando (Von Willebrand) liga 

Angiohemofilija 

VIII veiksnio stoka su kraujagyslių defektu 

Kraujagyslinė hemofilija 

Išskyrus: kapiliarų trapumą (paveldėtajį) (D69.8) 

VIII veiksnio stoką: 

• neklasifikuojamą kitaip (D66) 

• su funkciniu defektu (D66) 

D68.1 Paveldėtoji XI veiksnio stoka 

Hemofilija C 

Plazmos tromboplastino pirmtako [PTA] stoka 

D68.2 Paveldėtoji kitų krešėjimo veiksnių stoka 

Įgimta afibrinogenemija  

Stoka veiksnio: 

• I [fibrinogeno] 

• II [protrombino] 

• V [labilaus] 

• VII [stabilaus] 

• X [Stiuarto-Prauerio (Stuart-Prower)] 

• XII [Hagemano (Hageman)] 

• XIII *fibriną stabilizuojančio+ 

Stoka: 

• AC globulino 

• proakcelerino 

Disfibrinogenemija (įgimta) 

Hopoprokonvertinemija 

Ovreno (Owren) liga 

D68.3 Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medţiagų 
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0303 

Kraujavimas dėl ilgalaikio krešėjimą slopinančių vaistų vartojimo 

Hiperheparinemija 

Padidėjęs kiekis: 

• anti-IXa 

• antitrombino 

• anti-VIIIa 

• anti-Xa 

• anti-XIa 

Krešėjimą slopinančiam vaistui nurodyti  naudokite  papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: ilgalaikį krešėjimą slopinančių vaistų vartojimą be hemoraginių sutrikimų (Z92.1) 

D68.4 Įgyta krešėjimo veiksnio stoka 

Krešėjimo veiksnio stoka dėl: 

• kepenų ligos 

• vitamino K trūkumo 

Išskyrus: naujagimių vitamino K trūkumą (P53) 

D68.5 Pirminė trombofilija 

Atsparumas aktyvuotam baltymui C [V Leideno (Leiden) veiksnio mutacija] 

Stoka: 

• antitrombino 

• baltymo C 

• baltymo S 

Protrombino geno mutacija 

D68.6 Kita trombofilija 

Vilkligės antikoaguliantų buvimas 

Sindromas: 

• antikardiolipidų 

• antifosfolipidų 

Išskyrus: diseminuotą intravaskulinę koaguliaciją *DIC+ (D65) 

hiperhomocisteinemiją (E72.1) 

D68.8 Kiti patikslinti krešėjimo defektai 

D68.9 Krešėjimo defektas, nepatikslintas 

D69 Purpura ir kitos hemoraginės būklės 

Išskyrus: gerybinę hipergamaglobulineminę purpurą (D89.0) 

krioglobulineminę purpurą (D89.1) 

pirminę (hemoraginę) trombocitemiją (D47.3) 

žaibinę purpurą (D65) 

trombinę trombocitopeninę purpurą (M31.1) 

D69.0 Alerginė purpura 

Purpura: 

• anafilaktoidinė 

• Henoko-Šionlaino (Henoch(-Schönlein) 

• netrombocitopeninė: 

 • hemoraginė 

 • idiopatinė 

• vaskulinė 
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Alerginis vaskulitas 

D69.1 Kokybiniai trombocitų defektai 

Bernaro-Soljė (Bernard-Soulier) *gigantinių trombocitų+ sindromas 

Glancmano (Glanzmann) liga 

Pilkųjų trombocitų sindromas 

Tromboastenija (hemoraginė) (paveldėta) 

Trombocitopatija 

Išskyrus: von Vilebrando (von Willebrand) ligą (D68.0) 

D69.2 Kita netrombocitopeninė purpura 

Purpura: 

• neklasifikuojama kitaip 

• senilinė 

• paprastoji 

D69.3 Idiopatinė trombocitopeninė purpura 

Evanso (Evans) sindromas 

D69.4 Kita pirminė trombocitopenija 

Išskyrus: trombocitopeniją su stipinkaulio nebuvimu (Q87.26) 

praeinančią naujagimio trombocitopeniją (P61.0) 

Viskoto-Aldricho (Wiskott-Aldrich) sindromą (D82.0) 

D69.5 Antrinė trombocitopenija 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D69.6 Trombocitopenija, nepatikslinta 

D69.8 Kitos patikslintos hemoraginės būklės 

Kapiliarų trapumas (paveldėtas) 

Kraujagyslinė pseudohemofilija 

D69.9 Hemoraginė būklė, nepatikslinta 

KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS 

(D70–D77) 

D70 Agranuliocitozė 

0109 

Agranuliocitinė angina 

Infantilinė (vaikų) genetinė agranuliocitozė 

Kostmano (Kostmann) liga 

Neutropenija: 

• įgimta 

• ciklinė 

• medikamentų sukelta 

• neklasifikuojama kitaip 

• periodinė 

• blužninė (pirminė) 

• toksinė 

Neutropeninė splenomegalija 

Ligą sukėlusiam medikamentui nurodyti naudokite  papildomą  išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 
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Išskyrus: praeinančią naujagimių neutropeniją (P61.5) 

D71 Funkciniai segmentuotų neutrofilų sutrikimai 

Ląstelės membranos receptorių komplekso *CR3+ defektas 

Lėtinė (vaikų) granuliominė liga 

Įgimta disfagocitozė 

Progresuojanti septinė granuliomatozė 

D72 Kiti leukocitų sutrikimai 

Išskyrus: bazofiliją (D75.8) 

imuniteto sutrikimus (D80–D89) 

neutropeniją (D70) 

preleukemiją (sindromą) (D46.9) 

D72.0 Genetinės leukocitų anomalijos 

Anomalija (granuliacijos) (granuliocitų) ar sindromas: 

• Alderio (Alder) 

• Majaus-Heglino (May-Hegglin) 

• Pelgerio-Hjue (Pelger-Huët) 

Paveldėtoji: 

• leukocitų: 

 • hipersegmentacija 

 • hiposegmentacija 

• leukomelanopatija 

Išskyrus: Čediako (-Štainbrinko) -Higaši (Chediak(-Steinbrinck)-Higashi) sindromą (E70.3) 

D72.1 Eozinofilija 

Eozinofilija: 

• alerginė 

• paveldėta 

D72.8 Kiti patikslinti leukocitų sutrikimai 

Leukemoidinė reakcija: 

• limfocitinė 

• monocitinė 

• mieliocitinė 

Leukocitozė 

Limfocitozė (simptominė) 

Limfopenija 

Monocitozė (simptominė) 

Plazmocitozė 

D72.9 Leukocitų sutrikimas, nepatikslintas 

D73 Bluţnies ligos 

D73.0 Hiposplenizmas 

Asplenija, po procedūros 

Blužnies atrofija 

Išskyrus: aspleniją (įgimtą) (Q89.01) 

D73.1 Hipersplenizmas 

Išskyrus: splenomegaliją: 
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• įgimtą (Q89.09) 

• neklasifikuojamą kitaip (R16.1) 

D73.2 Lėtinė stazinė splenomegalija 

D73.3 Bluţnies abscesas 

D73.4 Bluţnies cista 

D73.5 Bluţnies infarktas 

Blužnies plyšimas, netrauminis 

Blužnies apsisukimas 

Išskyrus: trauminį blužnies plyšimą (S36.04) 

D73.8 Kitos bluţnies ligos 

Blužnies fibrozė, neklasifikuojama kitaip 

Perisplenitas 

Splenitas, neklasifikuojamas kitaip 

D73.9 Bluţnies liga, nepatikslinta 

D74 Methemoglobinemija 

D74.0 Įgimta methemoglobinemija 

Įgimta NADH-methemoglobino reduktazės stoka 

Hemoglobino-M [Hb-M] liga 

Methemoglobinemija, paveldėta 

D74.8 Kitos methemoglobinemijos 

Įgyta methemoglobinemija (su sulfhemoglobinemija) 

Toksinė methemoglobinemija 

Priežasčiai nurodyti  naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

D74.9 Methemoglobinemija, nepatikslinta 

D75 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos 

Išskyrus: limfmazgių padidėjimą (R59.-) 

hipergamaglobulinemiją, neklasifikuojamą kitaip (D89.2) 

limfadenitą: 

• ūminį (L04.-) 

• lėtinį (I88.1) 

• mezenterinį (ūminį) (lėtinį) (I88.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (I88.9) 

D75.0 Šeiminė eritrocitozė 

Policitemija: 

• gerybinė 

• šeiminė 

Išskyrus: paveldėtą ovalocitozę (D58.1) 

D75.1 Antrinė policitemija  

Eritrocitozė, neklasifikuojama kitaip 

Policitemija: 

• įgyta 

• dėl: 
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 • eritropoetino 

 • sumažėjusio plazmos tūrio 

 • didelio aukščio 

 • streso 

• emocinė 

• hipokseminė 

• nefrogeninė 

• santykinė 

Išskyrus: policitemiją: 

• naujagimių (P61.1) 

• tikrąją (D45) 

D75.2 Esencinė trombocitozė 

Išskyrus: pirminę (hemoraginę) trombocitemiją (D47.3) 

D75.8 Kitos patikslintos kraujo ir kraujodaros organų ligos 

Bazofilija 

D75.9 Kraujo ir kraujodaros organų liga, nepatikslinta 

D76 Kai kurios ligos, paţeidţiančios limforetikulinį audinį ir retikuliohistiocitinę sistemą 

Išskyrus: Letererio-Sive (Letterer-Siwe) ligą (C96.0) 

Piktybinę histiocitozę (C96.1) 

Retikulioendoteliozę ar retikuliozę: 

• histiocitinę medulinę (C96.1) 

• leukeminę (C91.4-) 

• lipomelanozinę (I89.8) 

• piktybinę (C85.7) 

• nelipidinę (C96.0) 

D76.0 Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, neklasifikuota kitur 

0233 
Eozinofilinė granulioma 

Hando-Šiulerio-Kristiano (Hand-Schüller-Christian) liga 

Histiocitozė X (lėtinė) 

Apima: morfologijos kodą M975 su elgsenos kodu /1 

Pastaba:  Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė ICD-O trečiajame leidime yra klasifikuojama kaip tam tikros ar 

nežinomos elgsenos navikas, kurio morfologijos kodas yra M975, o elgsenos kodas – /1. Kodas D76.0 ir toliau 

bus naudojamas (nepaisant to, kad jis yra įtrauktas į skyrių Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

imuninę sistemą pažeidžiantys sutrikimai). 

D76.1 Hemofagocitinė limfohistiocitozė 

Šeiminė hemofagocitinė retikuliozė 

Vienbranduolių fagocitų histiocitozės, išskyrus Langerhanso (Langerhans) ląstelių, neklasifikuojamos kitaip 

D76.2 Hemofagocitozės sindromas, susijęs su infekcija 

Infekcijos sukėlėjui ar ligai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

D76.3 Kiti histiocitozės sindromai 

Retikuliohistiocitoma (gigantinių ląstelių) 

Ančių histiocitozė su masyvia limfadenopatija 

Ksantogranulioma 
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D77* Kiti kraujo ir kraujodaros organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Blužnies fibrozė sergant šistosomatoze *bilharcioze+ (B65.-†) 

TAM TIKRI IMUNINĖS SISTEMOS PAŢEIDIMAI 

(D80–D89)  

Apima: komplemento sistemos defektus 

imunodeficitinius sutrikimus, išskyrus žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą 

sarkoidozę 

Išskyrus: autoimuninę ligą (sisteminę), neklasifikuojamą kitaip (M35.9) 

segmentuotų neutrofilų funkcinius sutrikimus (D71) 

žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą (B20–B24) 

D80 Imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų defektais 

D80.0 Paveldėtoji hipogamablobulinemija 

Autosominė, recesyvinė agamaglobulinemija (šveicariškojo tipo) 

X-jungties agamaglobulinemija [Brutono (Bruton)] (su augimo hormono stoka) 

D80.1 Nešeiminė hipogamaglobulinemija 

Agamaglobulinemija su imunoglobuliną nešančiais B limfocitais 

Įprastinė kintanti agamaglobulinemija *CVAgamma+ 

Hipogamaglobulinemija, neklasifikuojama kitaip 

D80.2 Išskirtinis imunoglobulino A [IgA] trūkumas 

D80.3 Išskirtinis imunoglobulino G [IgG] poklasių trūkumas  

D80.4 Išskirtinis imunoglobulino M [IgM] trūkumas 

D80.5 Imunodeficitas esant padidėjusiam imunoglobulinų M [IgM] kiekiui 

D80.6 Antikūnų stoka su beveik normaliais imunoglobulinais arba su hiperimunoglobulinemija 

D80.7 Praeinanti kūdikių hipoglobulinemija 

D80.8 Kitos imunodeficitinės būklės su vyraujančiais antikūnų defektais 

Kappa lengvųjų grandinių stoka 

D80.9 Imunodeficitinė būklė su vyraujančiais antikūnų defektais, nepatikslinta 

D81 Kombinuoti imunodeficitai 

Išskyrus: autosominę recesyvinę agamaglobulinemiją (šveicariškojo tipo) (D80.0) 

D81.0 Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su retikuline disgeneze 

D81.1 Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su maţu T ir B ląstelių kiekiu 

D81.2 Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su maţu ar normaliu B ląstelių kiekiu 

D81.3 Adenozino deaminazės [ADA] stoka 

D81.4 Nezelofo (Nezelof) sindromas 

D81.5 Purino nukleozido fosforilazės [PNP] stoka 

D81.6 Pagrindinio histosuderinamumo komplekso I klasės stoka 
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Nuogų limfocitų sindromas 

D81.7 Pagrindinio histosuderinamumo komplekso II klasės stoka 

D81.8 Kiti kombinuoti imunodeficitai 

Nuo biotino priklausoma karboksilazės stoka 

D81.9 Kombinuotas imunodeficitas, nepatikslintas 

Sunkus kombinuotas imunodeficitinis sutrikimas [SKID], nepatikslintas 

D82 Imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais defektais 

Išskyrus: ataksinę teleangektaziją *Luiso-Baro (Louis-Bar)] (G11.3) 

D82.0 Viskoto-Aldricho (Wiskott-Aldrich) sindromas 

Imunodeficitas su trombocitopenija ir egzema 

D82.1 Di Dţordţ (Di George) sindromas 

Ryklės maišelio sindromas 

Užkrūčio liaukos: 

• alimfoplazija 

• aplazija ar hipoplazija su imunodeficitu 

D82.2 Imunodeficitas su trumpų galūnių sindromu 

D82.3 Imunodeficitas dėl įgimto anomalaus atsako į Epšteino-Baro (Epstein-Barr) virusą 

X-grandinės limfoproliferacinė liga 

D82.4 Hiperimunoglobulino E [IgE] sindromas 

D82.8 Imunodeficitas, susijęs su kitais patikslintais pagrindiniais defektais 

D82.9 Imunodeficitas, susijęs su pagrindiniais defektais, nepatikslintas 

D83 Įprastas kintamasis imunodeficitas 

D83.0 Įprastas kintamasis imunodeficitas su dominuojančiomis B ląstelių kiekio ir funkcijos anomalijomis 

D83.1 Įprastas kintamasis imunodeficitas su dominuojančiais imunoreguliacinių T ląstelių sutrikimais 

D83.2 Įprastas kintamasis imunodeficitas su autoantikūnais prieš B ir T ląsteles 

D83.8 Kiti įprasti kintamieji imunodeficitai 

D83.9 Įprastas kintamasis imunodeficitas, nepatikslintas 

D84 Kiti imunodeficitai 

D84.0 Limfocitų funkcinio antigeno-1 [LFA-1] defektas 

D84.1 Komplemento sistemos defektai 

C1 esterazės inhibitoriaus *C1-INH] stoka 

D84.8 Kiti patikslinti imunodeficitai 

D84.9 Imunodeficitas, nepatikslintas 

D86 Sarkoidozė 

D86.0 Plaučių sarkoidozė 
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D86.1 Limfmazgių sarkoidozė 

D86.2 Plaučių sarkoidozė ir limfmazgių sarkoidozė 

D86.3 Odos sarkoidozė 

D86.8 Kitos srities ir kelių sričių sarkoidozė 

Iridociklitas sergant sarkoidoze† (H22.1*) 

Daugybinis galvinių nervų paralyžius sergant sarkoidoze† (G53.2*) 

Sarkoidinė: 

• artropatija† (M14.8*) 

• miokarditas† (I41.8*) 

• miozitas† (M63.3-*) 

Uveoparotidinė karštligė *Hyrfordo (Heerfordt)] 

D86.9 Sarkoidozė, nepatikslinta 

D89 Kiti imuninės sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: hiperglobulinemiją, neklasifikuojamą kitaip (R77.1) 

monokloninę gamopatiją (D47.2) 

transplanto nepakankamumą ir atmetimą (T86.-) 

D89.0 Polikloninė hipergamaglobulinemija 

Gerybinė hiperglobulineminė purpura 

Polikloninė gamopatija, neklasifikuojama kitaip 

D89.1 Krioglobulinemija 

Krioglubulinemija: 

• esencialinė 

• idiopatinė 

• mišri 

• pirminė 

• antrinė 

Krioglobulineminė (-is): 

• purpura 

• vaskulitas 

D89.2 Hipergamaglobulinemija, nepatikslinta 

D89.8 Kiti patikslinti imuninės sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Imuninės sistemos sutrikimas: 

• įgytas, neklasifikuojamas kitur 

• sukeltas medikamentų 

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso ŽIV sukeltą ligą (B20–B24) 

D89.9 Imuninės sistemos sutrikimas, nepatikslintas 

Imuninė liga, nepatikslinta 

 

4 SKYRIUS 
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ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŢIAGŲ APYKAITOS 

LIGOS 

(E00–E89) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

E00–E07 Skydliaukės funkcijos sutrikimai 

E09–E14 Gliukozės reguliavimo sutrikimai ir cukrinis diabetas 

E15–E16 Kiti gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai 

E20–E35 Kitų endokrininių liaukų funkcijų sutrikimai 

E40–E46 Prasta mityba 

E50–E64 Kitų medţiagų trūkumas dėl prastos mitybos 

E65–E68 Nutukimas ir kitas maisto medţiagų perteklius 

E70–E89 Medţiagų apykaitos sutrikimai  

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

E35*  Vidaus sekrecijos liaukų funkcijų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Pastaba:  visi funkciniu požiūriu aktyvūs ar neaktyvūs navikai yra klasifikuojami 2 skyriuje. Šiame skyriuje, jei pageidaujama, 

gali būti naudojami atitinkami kodai (t. y. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.-), kurie yra papildomi kodai, nurodantys 

naviko ar ektopinio endokrininio audinio funkcinį aktyvumą arba endokrininių liaukų, susijusių su navikais bei 

kitomis kitur klasifikuojamomis būklėmis, sustiprėjusią ar susilpnėjusią funkciją. 

Išskyrus: nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

simptomus, požymius ir  nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

praeinančius vaisiui ir naujagimiui būdingus  vidaus sekrecijos liaukų ir medžiagų apykaitos sutrikimus (P70–P74) 

SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI 

(E00–E07) 

E00 Įgimtas jodo trūkumo sindromas 

Apima:endemines būkles, susijusias su jodo stoka aplinkoje, kurios vystosi tiesiogiai dėl jodo stokos motinos 

organizme arba yra tokios motinos būklės padarinys. Kai kurioms būklėms hipotirozė yra 

nebūdinga, tačiau jos yra nepakankamo skydliaukės hormono sekrecijos vaisiui vystantis 

pasekmė. Su šiomis būklėmis gali būti susiję gūžio vystymąsi lemiantys aplinkos veiksniai. 

Bet kokiam susijusiam psichinės veiklos sutrikimui nurodyti naudokite papildomą kodą (F70–F79). 

Išskyrus: subklinikinę jodo trūkumo hipotirozę (E02) 

E00.0 Įgimtas jodo trūkumo sindromas, neurologinis tipas 

Endeminis kretinizmas, neurologinis tipas 

E00.1 Įgimtas jodo trūkumo sindromas, miksedeminis tipas 

Endeminis kretinizmas: 

• hipotirozinis 

• miksedeminio tipo 

E00.2 Įgimtas jodo trūkumo sindromas, mišrus tipas 

Endeminis kretinizmas, mišrus tipas 

E00.9 Įgimtas jodo trūkumo sindromas, nepatikslintas 

Įgimta jodo trūkumo hipotirozė, neklasifikuojama kitaip 

Endeminis kretinizmas, neklasifikuojamas kitaip 
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E01 Skydliaukės ir kiti sutrikimai dėl jodo trūkumo 

Išskyrus: įgimtą jodo trūkumo sindromą (E00.-) 

 subklinikinę jodo trūkumo hipotirozę (E02) 

E01.0 Difuzinė (endeminė) struma (gūţys) dėl jodo trūkumo 

E01.1 Daugiamazgė (endeminė) struma (gūţys) dėl jodo trūkumo 

Mazginė struma (gūžys) dėl jodo trūkumo 

E01.2 Nepatikslinta (endeminė) struma (gūţys) dėl jodo trūkumo 

Endeminė struma (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

E01.8 Kiti skydliaukės ir panašūs sutrikimai dėl jodo trūkumo 

Įgyta jodo trūkumo hipotirozė, neklasifikuojama kitaip 

E02 Subklinikinė jodo trūkumo hipotirozė 

 

E03 Kita hipotirozė 

Išskyrus: hipotirozę dėl jodo trūkumo (E00–E02) 

 po procedūrų išsivysčiusią hipotirozę (E89.0) 

E03.0 Įgimta hipotirozė su difuzine struma (gūţiu) 

Įgimta (netoksinė) struma (gūžys): 

• neklasifikuojama kitaip 

• parenchiminė 

Išskyrus: praeinančią įgimtą strumą (gūžį), kai funkcija yra normali (P72.0) 

E03.1 Įgimta hipotirozė be strumos (gūţio) 

Skydliaukės aplazija (su miksedema) 

Įgimta: 

• skydliaukės atrofija 

• hipotirozė, neklasifikuojama kitaip 

E03.2 Hipotirozė, sukelta medikamentų ir kitų egzogeninių medţiagų 

Priežasčiai nurodyti naudokite išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E03.3 Poinfekcinė hipotirozė 

E03.4 Skydliaukės atrofija (įgyta) 

Išskyrus: įgimtą skydliaukės atrofiją (E03.1) 

E03.5 Miksedeminė koma 

E03.8 Kita patikslinta hipotirozė 

E03.9 Hipotirozė, nepatikslinta 

Miksedema, neklasifikuojama kitaip 

E04 Kita netoksinė struma (gūţys) 

Išskyrus: įgimtą strumą (gūžį): 

• difuzinę     }  

• neklasifikuojamą kitaip  } (E03.0) 
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• parenchiminę   }  

Strumą (gūžį) dėl jodo trūkumo (E00–E02) 

E04.0 Netoksinė difuzinė struma (gūţys) 

Struma (gūžys) netoksinė: 

• difuzinė (koloidinė) 

• paprastoji 

E04.1 Netoksinis vienas skydliaukės mazgas 

Koloidinis (cistinis) mazgas (skydliaukės) 

Netoksinė vienmazgė struma (gūžys) 

Skydliaukės (cistinis) mazgas, neklasifikuojamas kitaip 

E04.2 Netoksinė daugiamazgė struma (gūţys) 

Cistinė struma (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

Daugiamazgė (cistinė) struma (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

E04.8 Kita patikslinta struma (gūţys) 

E04.9 Netoksinė struma (gūţys), nepatikslinta 

Struma (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

Mazginė struma (gūžys) (netoksinė), neklasifikuojama kitaip 

E05 Tirotoksikozė [hipertirozė] 

Išskyrus: lėtinį tiroiditą su praeinančia tirotoksikoze (E06.2) 

 naujagimių tirotoksikozę (P72.1) 

E05.0 Tirotoksikozė su difuzine struma (gūţiu) 

Egzoftalminė ar toksinė struma (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

Greivso (Graves) liga 

Toksinė difuzinė struma (gūžys) 

E05.1 Tirotoksikozė su vienu toksiniu skydliaukės mazgu 

Tirotoksikozė su toksine vienmazge struma (gūžiu) 

E05.2 Tirotoksikozė su toksine daugiamazge struma (gūţiu) 

Toksinė mazginė skydliaukė (gūžys), neklasifikuojama kitaip 

E05.3 Tirotoksikozė su ektopiniu skydliaukės audiniu 

E05.4 Dirbtinė tirotoksikozė 

E05.5 Tirotoksinė krizė 

Tirotoksikozės tipui nurodyti naudokite papildomą kodą (E05.0–E05.4, E05.8–E05.9). 

E05.8 Kita tirotoksikozė 

Perteklinė skydliaukę stimuliuojančio hormono gamyba 

Priežasčiai nurodyti  naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius). 

E05.9 Tirotoksikozė, nepatikslinta 

Hipertirozė, neklasifikuojama kitaip 

Tirotoksinė širdies liga† (I43.8*) 

E06 Tiroiditas 

Išskyrus: tiroiditą po gimdymo (O90.5) 
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E06.0 Ūminis tiroiditas 

Skydliaukės abscesas 

Tiroiditas: 

• piogeninis 

• supūliavęs 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

E06.1 Poūmis tiroiditas 

Tiroiditas: 

• de Kerveno (de Quervain) 

• gigantinių ląstelių 

• granuliominis 

• nesupūliavęs 

Išskyrus: autoimuninį tiroiditą (E06.3) 

E06.2 Lėtinis tiroiditas su praeinančia tirotoksikoze 

Išskyrus: autoimuninį tiroiditą (E06.3) 

E06.3 Autoimuninis tiroiditas 

Hašimoto (Hashimoto) tiroiditas 

Hašitoksikozės (praeinanti) 

Limfadenoidinė struma (gūžys) 

Limfocitinis tiroiditas 

Limfomatozinė struma (gūžys) 

E06.4 Medikamentų sukeltas tiroiditas 

Medikamentui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E06.5 Kitas lėtinis tiroiditas 

Tiroiditas: 

• lėtinis: 

 • fibrozinis 

 • neklasifikuojamas kitaip 

• medinis 

• Ridelio (Riedel) 

E06.9 Tiroiditas, nepatikslintas 

E07 Kiti skydliaukės funkcijos sutrikimai 

E07.0 Kalcitonino hipersekrecija 

Skydliaukės C-ląstelių hiperplazija 

Tirokalcitonino hipersekrecija 

E07.1 Dishormonogenetinė struma (gūţys) 

Šeiminė dishormonogenetinė struma (gūžys) 

Pendredo (Pendred) sindromas 

Išskyrus: praeinančią įgytą strumą (gūžį) su normalia funkcija (P72.0) 

E07.8 Kiti patikslinti skydliaukės funkcijos sutrikimai 

Skydliaukės hormonus sujungiančio globulino anomalija 

Hemoragija - skydliaukės 

Infarktas  }  

Eutiroidinis sindromas 
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E07.9 Skydliaukės funkcijos sutrikimas, nepatikslintas 

GLIUKOZĖS REGULIAVIMO SUTRIKIMAI IR CUKRINIS DIABETAS (E09–E14)  

0401 

Pastaba:  Diagnostiniai kriterijai: 

  Glikemijos sutrikimo kriterijai nevalgius (IFG): 

  Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius 6,1–6,9 mmol/l 

  Sutrikusio gliukozės toleravimo kriterijai (IGT): 

Grindžiami tinkamai atliktu geriamosios gliukozės toleravimo testu (gliukozės kiekis plazmoje nevalgius 6,1–6,9 

mmol/l ir gliukozės kiekis plazmoje praėjus 2 valandoms po gliukozės suvartojimo 7,8–11,0 mmol/l) 

 PSO cukrinio diabeto kriterijai:  

 grindžiami tinkamai atliktu geriamosios gliukozės toleravimo testu (gliukozės kiekis plazmoje nevalgius  7,0 mmol/l 

arba gliukozės kiekis plazmoje praėjus 2 valandoms po geriamosios gliukozės suvartojimo  11,1 mmol/l)  

 ARBA  

Amerikos diabeto asociacijos (ADA) cukrinio diabeto kriterijai:  

 gliukozės kiekis plazmoje nevalgius  7,0 mmol/l arba klasikiniai troškulio ir poliurijos simptomai bei gliukozės kiekis 

plazmoje atsitiktinai paėmus kraujo  11,1 mmol/l. 

Jeigu endokrinopatija buvo sėkmingai pašalinta, naudokite papildomą kodą (Z86.3). 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas arba cheminė medžiaga, jai nurodyti naudokite papildomą išorinių 

priežasčių kodą (20 skyrius). 

E09 Sutrikęs gliukozės reguliavimas 

0401 

Apima: gliukozės (angliavandenių) apykaitos sutrikimus: 

• reguliavimo 

• toleravimo 

diabetą, cheminį 

diabetą, latentinį 

sutrikimus: 

• glikemijos nevalgius (IFG) 

• gliukozės (angliavandenių) toleravimą (IGT) 

prediabetą 

Sutrikimą nulėmusiai būklei ar susijusiam genetiniam sindromui nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: cukrinį diabetą (E10–E14) 

padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje (R73) 

E09.2 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su inkstų komplikacija 

1438 

E09.21 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su prasidedančia nefropatija 

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su: 

• lėtine inkstų liga: 

 • 1 stadijos 

 • 2 stadijos 

• glomerulų: 

 • bazinės membranos sustorėjimu 
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 • mezangiumo išvešėjimu 

• prasidedanti nefropatija (ankstyva) (nesunki) (grįžtama) 

• mikroalbuminurija: 

 • pastovia 

 • protarpine 

• proteinurija (nuolatine) ( protarpine) 

• kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimais 

E09.29 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su kita patikslinta inkstų komplikacija 

E09.3 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su akių komplikacija 

E09.31 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su bazine retinopatija 

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su: 

• tinklainės: 

 • hemoragija (taško ir dėmės) (liepsnos formos) 

 • didele eksudacija 

 • mikroaneurizmomis 

 • venų išsiplėtimu 

• retinopatija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: su bet kokia būkle, išvardyta E09.32 

E09.32 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su preproliferacine retinopatija 

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su: 

• tinklainės kraujagyslių anomalijomis *IRMA+ 

• tinklainės: 

 • vatos formos dėmėmis 

 • hemoragijomis (dėmės formos) (apvaliomis) (mažomis) 

 • išemija 

 • venų: 

  • išsipūtimu 

  • išsiraitymu 

  • dvejinimusi 

E09.4 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su neurologine komplikacija 

E09.40 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su nepatikslinta neuropatija 

E09.42 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su polineuropatija 

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su: 

• periferine neuropatija: 

 • distaline simetrine 

 • selektyvia „smulkių pluoštų“ 

 • sensomotorine 

E09.5 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su periferine angiopatija 

E09.51 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su periferine angiopatija, be gangrenos 

E09.52 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su periferine angiopatija, su gangrena 

E09.7 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su dauginėmis komplikacijomis 

E09.71 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis komplikacijomis 
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Dvi ar daugiau būklių, klasifikuojamų pagal E09.2-, E09.3- arba E09.4- 

E09.72 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su atsparumo insulinui poţymiais 

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su vienu ar daugiau toliau išvardytų požymių: 

• juodoji akantozė 

• dislipidemija (trigliceridų kiekio padidėjimas nevalgius ir sumažėjęs didelio tankio cholesterolio kiekis) 

• hiperinsulinizmas 

• hipertenzija 

• padidėjęs riebalų susikaupimas pilvo ertmėje 

• atsparumas insulinui, neklasifikuojamas kitaip 

• nealkoholinės riebios kepenys (kepenų pokyčiai) 

• nutukimas (atitinkantis PSO ar kitus pripažintus kriterijus) 

E09.8 Gliukozės reguliavimo sutrikimas su nepatikslinta komplikacija 

E09.9 Gliukozės reguliavimo sutrikimas be komplikacijos 

E10 1 tipo cukrinis diabetas  

Apima: diabetą (cukrinį): 

• autoimuninį  

• nepastovų 

• idiopatinį 

• nuo insulino priklausomą *IDDM+ 

• jaunatvinį (juvenilinį) 

• su polinkiu ketozei vystytis 

Išskyrus: cukrinį diabetą (sukeltą) (išsivysčiusį): 

• naujagimiams (P70.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (E14.-) 

• kitą patikslintą (E13.-) 

• per nėštumą, gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu (O24.-) 

• 2 tipo (E11.-) 

• glikozuriją: 

• neklasifikuojamą kitaip (R81) 

• inkstų (E74.8) 

gliukozės reguliacijos sutrikimą (E09.-) 

hipoinsulinemiją, išsivysčiusią po procedūrų (E89.1) 

E10.0 1 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu 

E10.01 1 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, be neketoninės hiperglikeminės 

hiperosmozinės komos (NKHHC) 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• hipernatremija  }  

• hiperosmoliariškumu  } neklasifikuojamu kitaip 

E10.02 1 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma 

E10.1 1 tipo cukrinis diabetas su acidoze 

Smegenų edemos buvimui nurodyti naudokite papildomą kodą (G93.6). 

E10.11 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos 

1 tipo cukrinis diabetas su ketoacitoze, neklasifikuojamas kitaip 
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E10.12 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma 

1 tipo cukrinis diabetas su hiperglikemine koma, neklasifikuojamas kitaip 

E10.13 1 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, be komos 

1 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojamas kitaip 

E10.14 1 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E10.15 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, be komos 

1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojamas kitaip 

E10.16 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E10.2 1 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija 

1438 

E10.21 1 tipo cukrinis diabetas su prasidedančia diabetine nefropatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• lėtine inkstų liga: 

 • 1 stadijos 

 • 2 stadijos 

glomerulų: 

 • bazinės membranos sustorėjimu 

 • mezangiumo išvešėjimu 

• prasidedančia nefropatija (ankstyva) (nesunki) (grįžtama) 

• mikroalbuminurija: 

 • nuolatine 

 • protarpine 

• kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimais 

 

E10.22 1 tipo cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• progresuojančia inkstų liga 

• lėtine inkstų: 

 • liga  3 stadijos 

 • nepakankamumas 

 • sutrikimas 

• terminalinės stadijos inkstų liga 

• glomeruloskleroze 

 • išplitusia 

 • intrakapiliarine 

 • mazgine 

• Kimelštilio-Vilsono (Kimmelstiel-Wilson) (liga) (pažeidimas) 

• makroalbuminurija 

• nefropatija (sunki) (neklasifikuojama kitaip) (progresuojanti) 

• nefrozė 

• nefrozinis sindromas 

• proteinurija (nuolatinė) (protarpinė) 

E10.29 1 tipo diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• ūminiu inkstų: 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• šerdinės dalies (meduliarine) (spenelių) nekroze 
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E10.3 1 tipo cukrinis diabetas su akių komplikacija 

E10.31 1 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• tinklainės: 

 • hemoragija (taško ir dėmės) (liepsnos formos) 

 • didele eksudacija 

 • mikroaneurizmomis 

 • venų išsiplėtimu 

• retinopatija, nepatikslinta 

Išskyrus: bet kokią būklę, išvardytą E10.32 

E10.32 1 tipo cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• tinklainės kraujagyslių anomalijomis *IRMA+ 

• tinklainės: 

 • vatos formos dėmėmis 

 • hemoragijomis (dėmės formos) (apvaliomis) (mažomis) 

 • išemija 

 • venų: 

  • išsipūtimu 

  • išsiraitymu 

 • dvejinimusi 

 

E10.33 1 tipo cukrinis diabetas su proliferacine retinopatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• hemoragija: 

 • aplink tinklainę 

 • stiklakūnio 

• naujų kraujagyslių susiformavimu (neovaskuliarizacija) 

• tinklainės atitraukimu be atšokimo 

E10.34 1 tipo cukrinis diabetas su kita retinopatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• makuline (geltonosios dėmės): 

 • edema (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) 

 • „žvaigžde“ 

• makuliopatija (žiedine) (išemine) 

• tinklainės sustorėjimu 

E10.35 1 tipo cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• neovaskuline glaukoma 

• rainelės neovaskuliarizacija *rainelės rubeozė+ 

• trakciniu tinklainės atšokimu 

E10.36 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine katarakta 

Išskyrus: 1 tipo cukrinį diabetą su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta (E10.39) 

E10.39 1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta 

E10.4 1 tipo cukrinis diabetas su neurologine komplikacija 
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E10.40 1 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta neuropatija 

E10.41 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine mononeuropatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• amiotrofija 

• galvinių nervų paralyžiumi: 

 • III (judinamojo akies nervo (n. oculomotorius) 

 • VI (atitraukiamojo nervo (n. abducens) 

• šlaunies neuropatija 

• dauginiu mononeuritu 

• oftalmoplegija 

• radikuliopatija: 

 • krūtinės 

 • liemens 

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine neuropatine kacheksija (išsekimu) 

• ankstyva diabetine neuropatija 

• insulino sukeltu neuritu 

• periferine neuropatija: 

 • distaline simetrine 

 • selektyvia „smulkių pluoštų“ 

 • sensomotorine 

Išskyrus: 1 tipo cukrinį diabetą su autonomine polineuropatija (E10.43) 

E10.43 1 tipo diabetas su diabetine autonomine neuropatija  

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) 

• diabetine autonomine polineuropatija 

• diabetiniu viduriavimu 

• disfunkcija: 

 • anorektinė 

 • stemplės 

• erekcijos sutrikimu (impotencija) 

• skrandžio pareze 

• šlapimo pūslės hipotonija 

• neuropatine edema 

• posturaline hipotenzija 

E10.49 1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta neurologine komplikacija 

E10.5 1 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija 

E10.51 1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos 

Išskyrus: 1 tipo cukrinį diabetą su periferine angiopatija su pėdos opa (E10.73) 

E10.52 1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija su gangrena 

Išskyrus: 1 tipo cukrinį diabetą su periferine angiopatija su gangrena, su pėdos opa (E10.73) 

E10.53 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine kardiomiopatija 

E10.6 1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 
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E10.61 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta diabetine raumenų ir kaulų bei jungiamojo audinio 

komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• Šarko (Charcot) artropatija 

• diabetiniu: 

 • plaštakos sindromu (plaštakos artropatija) (Diupitreno (Dupuytren) kontraktūra) (delno fascijos 

fibromatoze) 

 • osteopatija 

• peties periartritu 

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinių audinių komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine: 

 • pūsle *bullosis diabeticorum] 

 • dermopatija (dėmėmis blauzdoje) 

 • eritema 

 • rubeoze 

 • skleroderma 

 • sustorėjusia oda 

• diabetine lipoidine nekrobioze [NLD] 

• apynagio teleangektazija 

E10.63 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta periodonto komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• ūminiu periodonto abscesu 

• periodontitu 

E10.64 1 tipo cukrinis diabetas su hipoglikemija 

1 tipo cukrinis diabetas su hipoglikemija (hipoglikemine): 

• koma 

• nepatikslinta 

• traukuliais (drebuliu) (priepuoliu) 

E10.65 1 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas 

1 tipo cukrinis diabetas: 

• stabilizuojamas 

• blogai  kontroliuojamas 

• nestabilus 

E10.69 1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine: 

 • fibrozine krūties liga (mastopatija) (sklerozuojantis limfocitinis lobulitas) 

 • raumens infarktu (aseptine mionekroze) (išemine mionekroze) (panašia į naviką židinine raumenų 

degeneracija) 

• gangrena (ūmine odos) (bakterine) (hemolizine): 

 • Fornjė (Fournier) 

 • Meleni (Meleney) (progresuojanti, bakterinė, sinergistinė) 

• nekrozuojančiu fascitu 

• opa (kojų) 

Išskyrus: pėdos opą su periferine: 

• angiopatija (E10.73) 

• neuropatija (E10.73) 

E10.7 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis komplikacijomis 
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E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis 

nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

Dvi ar daugiau būklių, klasifikuojamų pagal E10.2-, E10.31–E10.35, E10.4-, E10.53 arba E10.62 

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių prieţasčių 

1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa ir periferine: 

• angiopatija 

• neuropatija 

E10.8 1 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta klasifikacija 

E10.9 1 tipo cukrinis diabetas be komplikacijos 

E11 2 tipo cukrinis diabetas  

Apima: diabetą (cukrinį) (be nutukimo) (su nutukimu): 

• išsivysčiusį suaugusiesiems 

• dėl insulino sekrecijos defekto 

• insulinui atsparų 

• išsivysčiusį brendimo laikotarpiu 

• neketoninį 

Anksčiau skirtam ar šiuo metu skiriamam gydymui insulinu nurodyti naudokite papildomą kodą (Z92.22). 

Išskyrus: cukrinį diabetą (kartu su): 

• glikozurija: 

 • neklasifikuojamą kitaip (R81) 

 • inkstine (E74.8) 

• išsivysčiusį brendimo laikotarpiu (jauname amžiuje) (MODY) (E13.-) 

• naujagimių (P70.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (E14.-) 

• kitą patikslintą (E13.-) 

• per nėštumą, gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu (O24.-) 

• 1 tipo (E10.-) 

Gliukozės reguliacijos sutrikimą (E09.-) 

Hipoinsulinemiją, išsivysčiusią po procedūros (E89.1) 

E11.0 2 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu 

E11.01 2 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, be neketoninės hiperglikeminės 

hiperosmozinės komos [NKHHC] 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• hipernatremija  }  

• hiperosmoliariškumu } neklasifikuojamas kitur 

E11.02 2 tipo cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma 

E11.1 2 tipo cukrinis diabetas su acidoze 

Smegenų edemos buvimui nurodyti naudokite papildomą kodą (G93.6). 

E11.11 2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos 

2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, neklasifikuojamas kitaip 

E11.12 2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma 

2 tipo cukrinis diabetas su hiperglikemine koma, neklasifikuojamas kitaip 
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E11.13 2 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, be komos 

2 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojamas kitaip 

E11.14 2 tipo cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E11.15 2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, be komos 

2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojamas kitaip 

E11.16 2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E11.2 2 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija 

1438 

E11.21 2 tipo cukrinis diabetas su prasidedančia diabetine nefropatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• lėtine inkstų liga: 

 • 1 stadijos 

 • 2 stadijos 

• glomerulų: 

 • bazinės membranos sustorėjimu 

 • mezangiumo išvešėjimu 

• prasidedančia nefropatija (ankstyva) (nesunki) (grįžtama) 

• mikroalbuminurija: 

 • pastovia 

 • protarpine 

• kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimais 

E11.22 2 tipo cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• progresavusia inkstų liga 

• lėtine inkstų: 

 • liga  3 stadijos 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• terminalinės stadijos inkstų liga 

• glomeruloskleroze: 

 • išplitusia 

 • intrakapiliarine 

 • mazgine 

• Kimelštilio-Vilsono (Kimmelstiel-Wilson) (liga) (pažeidimas) 

• makroalbuminurija 

• nefropatija (sunki) (neklasifikuojama kitur) (progresuojanti) 

• nefroze 

• nefroziniu sindromu 

• proteinurija (nuolatinė) (protarpinė) 

E11.29 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• ūminiu inkstų: 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• šerdinės dalies (meduliarine) (spenelių) nekroze 

E11.3 2 tipo cukrinis diabetas su akių komplikacija 

E11.31 2 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija 
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2 tipo cukrinis diabetas su: 

• tinklainės: 

 • hemoragija (taško ir dėmės) (liepsnos formos) 

 • didele eksudacija 

 • mikroaneurizmomis 

 • venų išsiplėtimu 

 • retinopatija, nepatikslinta 

Išskyrus: 2 tipo cukrinį diabetą su bet kuria būkle, išvardyta kategorijoje E11.32 

E11.32 2 tipo cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• tinklainės kraujagyslių anomalijomis *IRMA+ 

• tinklainės: 

 • vatos formos dėmėmis 

 • hemoragijomis (dėmės formos) (apvaliomis) (mažomis) 

 • išemija 

 • venų: 

  • išsipūtimu 

  • išsiraitymu 

  • dvejinimusi  

 

E11.33 2 tipo cukrinis diabetas su proliferacine retinopatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• hemoragija: 

 • aplink tinklainę 

 • stiklakūnio 

• naujų kraujagyslių susiformavimu (neovaskuliarizacija) 

• tinklainės atitraukimu be atšokimo  

E11.34 2 tipo cukrinis diabetas su kita retinopatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• makuline (geltonosios dėmės): 

 • edema (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) 

 • „žvaigžde“ 

• makuliopatija (žiedine) (išemine) 

• tinklainės sustorėjimu 

E11.35 2 tipo cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga 

1 tipo cukrinis diabetas su: 

• neovaskuline glaukoma 

• rainelės neovaskuliarizacija *rainelės rubeozė+ 

• trakciniu tinklainės atšokimu 

E11.36 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine katarakta 

Išskyrus: 2 tipo cukrinį diabetą su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta (E11.39) 

E11.39 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta 

E11.4 2 tipo cukrinis diabetas su neurologine komplikacija 

E11.40 2 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta neuropatija 

E11.41 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine mononeuropatija 
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2 tipo cukrinis diabetas su: 

• amiotrofija 

• galvinių nervų paralyžiumi: 

 • III (judinamojo akies nervo (n. oculomotorius) 

 • VI (atitraukiamojo nervo (n. abducens) 

• šlaunies neuropatija 

• dauginis mononeuritas 

• oftalmoplegija 

• radikuliopatija: 

 • krūtinės 

 • liemens 

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine neuropatine kacheksija (išsekimu) 

• ankstyva diabetine neuropatija 

• insulino sukeltu neuritu 

• periferine neuropatija: 

 • distaline simetrine 

 • selektyvia „smulkių pluoštų“ 

 • sensomotorine 

Išskyrus: 2 tipo cukrinį diabetą su autonomine polineuropatija (E11.43) 

E11.43 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine autonomine neuropatija  

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) 

• diabetine autonomine polineuropatija 

• diabetiniu viduriavimu 

• disfunkcija: 

 • anorektine 

 • stemplės 

• erekcijos sutrikimu (impotencija) 

• skrandžio pareze 

• šlapimo pūslės hipotonija 

• neuropatine edema 

• posturaline hipotenzija 

E11.49 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta neurologine komplikacija 

E11.5 2 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija 

E11.51 2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija, be gangrenos 

Išskyrus: 2 tipo cukrinį diabetą su periferine angiopatija, su pėdos opa (E11.73) 

E11.52 2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena 

Išskyrus: 2 tipo cukrinį diabetą su periferine angiopatija, su gangrena, su pėdos opa (E11.73) 

E11.53 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine kardiomiopatija 

E11.6 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

E11.61 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta diabetine raumenų ir kaulų bei jungiamojo audinio 

komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 
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• Šarko (Charcot) artropatija 

• diabetiniu: 

 • plaštakos sindromu (plaštakos artropatija) (Diupitreno (Dupuytren) kontraktūra) (delno fascijos 

fibromatoze) 

 • osteopatija 

• peties periartritu 

E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine: 

 • pūsle *bullosis diabeticorum] 

 • dermopatija (dėmėmis blauzdoje) 

 • eritema 

 • rubeoze 

 • skleroderma 

 • sustorėjusia oda 

• diabetine lipoidine nekrobioze [NLD] 

• apynagio teleangektazija 

E11.63 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta periodonto komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• ūminiu periodonto abscesu 

• periodontitu 

E11.64 2 tipo cukrinis diabetas su hipoglikemija 

2 tipo cukrinis diabetas su hipoglikemija (hipoglikemine): 

• koma 

• nepatikslinta 

• traukuliais (drebuliu) (priepuoliu) 

E11.65 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas  

2 tipo cukrinis diabetas: 

• stabilizuotas 

• blogai kontroliuojamas 

• nestabilus 

• su antriniu nesėkmingu gydymu 

E11.69 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

2 tipo cukrinis diabetas su: 

• diabetine: 

 • fibrozine krūties liga (mastopatija) (sklerozuojantis limfocitinis lobulitas) 

 • raumens infarktu (aseptine mionekroze) (išemine mionekroze) (panašia į naviką židinine raumenų 

degeneracija) 

• gangrena (ūmine odos) (bakterine) (hemolizine): 

 • Fornjė (Fournier) 

 • Meleni (Meleney) (progresuojanti, bakterinė, sinergistinė) 

• nekrozuojančiu fascitu 

• opa (kojų) 

Išskyrus: pėdos opą su periferine: 

• angiopatija (E11.73) 

• neuropatija (E11.73) 

E11.7 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis komplikacijomis 
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E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis 

nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

Dvi ar daugiau būklių, klasifikuojamų pagal E11.2-, E11.31–E11.35, E11.4-, E11.53 arba E11.62 

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui poţymiais  

2 tipo cukrinis diabetas su vienu ar daugiau toliau išvardytų požymių: 

• juodoji akantozė 

• dislipidemija (padidėjęs trigliceridų kiekis nevalgius ir sumažėjęs aukšto tankio cholesterolio kiekis) 

• hiperinsulinizmas 

• hipertenzija 

• padidėjęs riebalų susikaupimas pilvo ertmėje 

• atsparumas insulinui, neklasifikuojamas kitur 

• nealkoholinės riebios kepenys (kepenų pokyčiai) 

• nutukimas (atitinkantis PSO ar kitus pripažintus kriterijus) 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių prieţasčių 

2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa ir periferine: 

• angiopatija 

• neuropatija 

E11.8 2 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija 

E11.9 2 tipo cukrinis diabetas be komplikacijos 

E13 Kitas patikslintas cukrinis diabetas 

Apima: cukrinį diabetą (sukeltą) (išsivysčiusį) (antrinį po) (su): 

• medikamentų sukeltą ar cheminių medžiagų sukeltą 

• endokrinopatijos 

• genetinių defektų: 

 • beta ląstelių funkcijos 

 • insulino poveikio 

• genetinio sindromo 

• imuninės sistemos ligos 

• infekcijos 

• išsivysčiusį brendimo laikotarpiu (MODY) 

• kasos egzokrininės dalies ligos 

Anksčiau skirtam ar šiuo metu skiriamam gydymui insulinu nurodyti naudokite papildomą kodą (Z92.22). 

Sutrikimą nulėmusiai būklei ar susijusiam genetiniam sindromui nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: cukrinį diabetą (išsivysčiusį): 

• naujagimių (P70.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (E14.-) 

• per nėštumą, gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu (O24.-) 

• 1 tipo (E10.-) 

• 2 tipo (E11.-) 

glikozuriją: 

• neklasifikuojamą kitaip (R81) 

• inkstinę (E74.8) 

gliukozės reguliavimo sutrikimą (E09.-) 

E13.0 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu 
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E13.01 Kitas patikslintas diabetas su hiperosmoliariškumu, be neketoninės hiperglikeminės 

hiperosmozinės komos [NKHHC] 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• hipernatremija  }  

• hiperosmoliariškumu  } neklasifikuojamas kitaip 

E13.02 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma 

E13.1 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su acidoze 

Smegenų edemos buvimui nurodyti naudokite papildomą kodą (G93.6). 

E13.11 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su ketoacidoze, neklasifikuojama kitaip 

E13.12 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su hiperglikemine koma, neklasifikuojama kitaip 

E13.13 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojama kitaip 

E13.14 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E13.15 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojama kitaip 

E13.16 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E13.2 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su inkstų komplikacija 

1438 

E13.21 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su prasidedančia diabetine nefropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• lėtine inkstų liga: 

 • 1 stadijos 

 • 2 stadijos 

• glomerulų: 

 • bazinės membranos sustorėjimu 

 • mezangiumo išvešėjimu 

• prasidedančia nefropatija (ankstyva) (nesunki) (grįžtama) 

• mikroalbuminurija: 

 • pastovia 

 • protarpine 

• kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimais  

E13.22 Kitas patikslintas diabetas su nustatyta diabetine nefropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• progresavusia inkstų liga 

• lėtine inkstų: 

 • liga  3 stadijos 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• terminalinės stadijos inkstų liga 

• glomeruloskleroze: 

 • išplitusia 

 • intrakapiliarine 
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 • mazgine 

• Kimelštilio-Vilsono (Kimmelstiel-Wilson) (liga) (pažeidimas) 

• makroalbuminurija 

• nefropatija (sunki) (neklasifikuojama kitaip) (progresuojanti) 

• nefroze 

• nefroziniu sindromu 

• proteinurija (nuolatinė) (protarpinė) 

E13.29       Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija 

 Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• ūminiu inkstų: 

 • nepakankamumu  

 • sutrikimu 

• šerdinės dalies (meduliarine) (spenelių) nekroze 

E13.3 Kitas patikslintas diabetas su akių komplikacija 

E13.31 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su bazine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• tinklainės: 

 • hemoragija (taško ir dėmės) (liepsnos formos) 

 • didele eksudacija 

 • mikroaneurizmomis 

 • venų išsiplėtimu 

• retinopatija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: kitą patikslintą cukrinį diabetą su bet kuria būkle, išvardyta kategorijoje E13.32 

E13.32 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• tinklainės kraujagyslių anomalijomis *IRMA+ 

• tinklainės: 

 • vatos formos dėmėmis 

 • hemoragijomis (dėmės formos) (apvaliomis) (mažomis) 

 • išemija 

 • venų: 

  • išsipūtimu 

  • išsiraitymu 

  • dvejinimusi  

E13.33 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• hemoragija: 

 • aplink tinklainę 

 • stiklakūnio 

• naujų kraujagyslių susiformavimu (neovaskuliarizacija) 

• tinklainės atitraukimas be atšokimo  

E13.34 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• makuline (geltonosios dėmės): 

 • edema (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) 

 • „žvaigžde“ 

• makuliopatija (žiedine) (išemine) 

• tinklainės sustorėjimu  
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E13.35 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su progresavusia akių liga 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• neovaskuline glaukoma 

• rainelės neovaskuliarizacija *rainelės rubeozė+ 

• trakciniu tinklainės atšokimu 

E13.36 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine katarakta 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitur, su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta (E13.39) 

E13.39 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta 

E13.4 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su neurologine komplikacija 

E13.40 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su nepatikslinta neuropatija 

E13.41 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine mononeuropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• amiotrofija 

• galvinių nervų paralyžiumi: 

 • III (judinamojo akies nervo (n. oculomotorius) 

 • VI (atitraukiamojo nervo (n. abducens) 

• šlaunies neuropatija 

• dauginiu mononeuritu 

• oftalmoplegija 

• radikuliopatija: 

 • krūtinės 

 • liemens 

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• diabetine neuropatine kacheksija (išsekimu) 

• ankstyva diabetine neuropatija 

• insulino sukeltu neuritu 

• periferine neuropatija: 

 • distaline simetrine 

 • selektyvia „smulkių pluoštų“ 

 • sensomotorine  

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitur, su diabetine autonomine polineuropatija (E13.43) 

E13.43 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine autonomine neuropatija  

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) 

• diabetine autonomine polineuropatija 

• diabetiniu viduriavimu 

• disfunkcija: 

 • anorektine 

 • stemplės 

• erekcijos sutrikimu (impotencija) 

• skrandžio pareze 

• šlapimo pūslės hipotonija 

• neuropatine edema 

• posturaline hipotenzija  

E13.49 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta neurologine komplikacija 
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E13.5 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija 

E13.51 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitur, su periferine angiopatija, su pėdos opa (E13.73) 

E13.52 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija su gangrena 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitur, su periferine angiopatija, su gangrena, su pėdos opa 

(E13.73) 

E13.53 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine kardiomiopatija 

E13.6 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

E13.61 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta diabetine raumenų ir kaulų bei jungiamojo 

audinio komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• Šarko (Charcot) artropatija 

• diabetiniu: 

 • plaštakos sindromu (plaštakos artropatija) (Diupitreno (Dupuytren) kontraktūra) (delno fascijos 

fibromatoze) 

 • osteopatija 

• peties periartritu  

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• diabetine: 

 • pūsle *bullosis diabeticorum] 

 • dermopatija (dėmėmis blauzdoje) 

 • eritema 

 • rubeoze 

 • skleroderma 

 • sustorėjusia oda 

• diabetine lipoidine nekrobioze [NLD] 

• apynagio teleangektazija 

E13.63 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta periodonto komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 

• ūminiu periodonto abscesu 

• periodontitu 

E13.64 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su hipoglikemija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su hipoglikemija (hipoglikemine): 

• koma 

• neklasifikuojama kitaip 

• traukuliais (drebuliu) (priepuoliu) 

E13.65 Kitas patikslintas cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas 

Kitas patikslintas cukrinis diabetas: 

• stabilizuotas 

• blogai kontroliuojamas 

• nestabilus 

• su antriniu nesėkmingu gydymu 

E13.69 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su: 
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• diabetine: 

 • fibrozine krūties liga (mastopatija) (sklerozuojantis limfocitinis lobulitas) 

 • raumens infarktu (aseptine mionekroze) (išemine mionekroze) (panašia į naviką židinine raumenų 

degeneracija) 

• gangrena (ūmine odos) (bakterine) (hemolizine): 

 • Fornjė (Fournier) 

 • Meleni (Meleney) (progresuojanti, bakterinė, sinergistinė) 

• nekrozuojančiu fascitu 

• opa (kojų) 

Išskyrus: pėdos opą su periferine: 

• angiopatija (E13.73) 

• neuropatija (E13.73) 

E13.7 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis komplikacijomis 

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

Dvi ar daugiau būklių, klasifikuojamų pagal kategoriją E13.2-, E13.31–E13.35, E13.4-, E13.53 arba E13.62 

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui poţymiais 

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su vienu ar daugiau toliau išvardytų požymių: 

• juodoji akantozė 

• dislipidemija (padidėjęs trigliceridų kiekis nevalgius ir sumažėjęs aukšto tankio cholesterolio kiekis) 

• hiperinsulinizmas 

• hipertenzija 

• padidėjęs riebalų susikaupimas pilvo ertmėje 

• atsparumas insulinui, neklasifikuojamas kitaip 

• nealkoholinės riebios kepenys (kepenų pokyčiai) 

• nutukimas (atitinkantis PSO ar kitus pripažintus kriterijus) 

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių prieţasčių 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su pėdos opa ir periferine: 

• angiopatija 

• neuropatija 

E13.8 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija 

E13.9 Kitas patikslintas cukrinis diabetas be komplikacijos 

E14 Nepatikslintas cukrinis diabetas 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip 

Anksčiau skirtam ar šiuo metu skiriamam gydymui insulinu nurodyti naudokite papildomą kodą (Z92.22). 

Išskyrus: cukrinį diabetą (išsivysčiusį): 

• naujagimių (P70.2) 

• nuo insulino nepriklausomą (E11.-) 

• per nėštumą, gimdymą, pogimdyminiu laikotarpiu (O24.-) 

• 1 tipo (E10.-) 

• 2 tipo (E11.-) 

glikozuriją: 

• neklasifikuojamą kitaip (R81) 

• inkstinę (E74.8) 

gliukozės reguliavimo sutrikimą (E09.-) 

hipoinsulinemiją, išsivysčiusią po procedūros (E89.1) 
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E14.0 Nepatikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu 

E14.01 Nepatikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, be neketoninės hiperglikeminės 

hiperosmozinės komos [NKHHC] 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• hipernatremija  }  

• hiperosmoliariškumu  } neklasifikuojama kitaip 

E14.02 Nepatikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma 

E14.1 Nepatikslintas cukrinis diabetas su acidoze 

Smegenų edemos buvimui nurodyti naudokite papildomą kodą (G93.6). 

E14.11 Nepatikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su ketoacidoze, neklasifikuojama kitaip 

E14.12 Nepatikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su hiperglikemine koma, neklasifikuojama kitaip 

E14.13 Nepatikslintas cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojama kitaip 

E14.14 Nepatikslintas cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E14.15 Nepatikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, be komos 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, neklasifikuojama kitaip 

E14.16 Nepatikslintas cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su koma 

E14.2 Nepatikslintas cukrinis diabetas su inkstų komplikacija 

1438 

E14.21 Nepatikslintas cukrinis diabetas su prasidedančia diabetine nefropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• lėtine inkstų liga: 

 • 1 stadijos 

 • 2 stadijos 

• glomerulų: 

 • bazinės membranos sustorėjimu 

 • mezangiumo išvešėjimu 

• prasidedančia nefropatija (ankstyva) (nesunki) (grįžtama) 

• mikroalbuminurija: 

 • pastovia 

 • protarpine 

• kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimais 

E14.22 Nepatikslintas cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojama kitaip, su: 

• progresavusia inkstų liga 

• lėtine inkstų: 

 • liga  3 stadijos 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• terminalinės stadijos inkstų liga 

• glomeruloskleroze: 
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 • išplitusia 

 • intrakapiliarine 

 • mazgine 

• Kimelštilio-Vilsono (Kimmelstiel-Wilson) (liga) (pažeidimas) 

• makroalbuminurija 

• nefropatija (sunki) (neklasifikuojama kitaip) (progresuojanti) 

• nefroze 

• nefroziniu sindromu 

• proteinurija (nuolatinė) (protarpinė) 

E14.29 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• ūminiu inkstų: 

 • nepakankamumu 

 • sutrikimu 

• šerdinės dalies (meduliarine) (spenelių) nekroze 

E14.3 Nepatikslintas cukrinis diabetas su akių komplikacija 

E14.31 Nepatikslintas cukrinis diabetas su bazine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• tinklainės: 

 • hemoragija (taško ir dėmės) (liepsnos formos) 

 • didele eksudacija 

 • mikroaneurizmomis 

 • venų išsiplėtimu 

• retinopatija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: nepatikslintą cukrinį diabetą su bet kokia būkle, išvardyta E14.32 

E14.32 Nepatikslintas cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• tinklainės kraujagyslių anomalijomis *IRMA+ 

• tinklainės: 

 • vatos formos dėmėmis 

 • hemoragijomis (dėmės formos) (apvaliomis) (mažomis) 

 • išemija 

 • venų: 

  • išsipūtimu 

  • išsiraitymu 

  • dvejinimusi 

E14.33 Nepatikslintas cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• hemoragija: 

 • aplink tinklainę 

 • stiklakūnio 

• naujų kraujagyslių susiformavimu (neovaskuliarizacija) 

• tinklainės atitraukimu be atšokimo 

E14.34 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita retinopatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• makuline (geltonosios dėmės): 

 • edema (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) 

 • „žvaigžde“ 

• makuliopatija (žiedine) (išemine) 
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• tinklainės sustorėjimu 

E14.35 Nepatikslintas cukrinis diabetas su progresavusia akių liga 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojama kitaip, su: 

• neovaskuline glaukoma 

• rainelės neovaskuliarizacija *rainelės rubeozė+ 

• trakciniu tinklainės atšokimu 

E14.36 Nepatikslintas cukrinis diabetas su diabetine katarakta 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitaip, su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta (E14.39) 

E14.39 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su ankstyva su amžiumi susijusia katarakta 

E14.4 Nepatikslintas cukrinis diabetas su neurologine komplikacija 

E14.40 Nepatikslintas cukrinis diabetas su nepatikslinta neuropatija 

E14.41 Nepatikslintas cukrinis diabetas su diabetine mononeuropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• amiotrofija 

• galvinių nervų paralyžiumi: 

 • III (judinamojo akies nervo (n. oculomotorius) 

 • VI (atitraukiamojo nervo (n. abducens) 

• šlaunies neuropatija 

• dauginiu mononeuritu 

• oftalmoplegija 

• radikuliopatija: 

 • krūtinės 

 • liemens 

E14.42 Nepatikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• diabetine neuropatine kacheksija (išsekimu) 

• ankstyva diabetine neuropatija 

• insulino sukeltu neuritu 

• periferine neuropatija: 

 • distaline simetrine 

 • selektyvia „smulkių pluoštų“ 

 • sensomotorine  

 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitaip, su diabetine autonomine polineuropatija (E14.43) 

E14.43 Nepatikslintas cukrinis diabetas su autonomine neuropatija  

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) 

• diabetine autonomine polineuropatija 

• diabetiniu viduriavimu 

• disfunkcija: 

 • anorektine 

 • stemplės 

• erekcijos sutrikimu (impotencija) 

• skrandžio pareze 

• šlapimo pūslės hipotonija 

• neuropatine edema 
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• posturaline hipotenzija 

E14.49 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta neurologine komplikacija 

E14.5 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija 

E14.51 Nepatikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija, be gangrenos 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitaip, su periferine angiomiopatija, su pėdos opa (E14.73) 

E14.52 Nepatikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena 

Išskyrus: cukrinį diabetą, neklasifikuojamą kitaip, su periferine angiomiopatija, su gangrena, su pėdos opa 

(E14.73) 

E14.53 Nepatikslintas cukrinis diabetas su diabetine kardiomiopatija 

E14.6 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

E14.61 Nepatikslintas cukrinis diabetas su patikslinta diabetine raumenų ir kaulų bei jungiamojo 

audinio komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• Šarko (Charcot) artropatija 

• diabetiniu: 

 • plaštakos sindromu (plaštakos artropatija) (Diupitreno (Dupuytren) kontraktūra) (delno fascijos 

fibromatoze) 

 • osteopatija 

 • peties periartritu 

E14.62 Nepatikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• diabetine: 

 • pūsle *bullosis diabeticorum] 

 • dermopatija (dėmėmis blauzdoje) 

 • eritema 

 • rubeoze 

 • skleroderma 

 • sustorėjusia oda 

• diabetine lipoidine nekrobioze [NLD] 

• apynagio teleangektazija 

E14.63 Nepatikslintas cukrinis diabetas su patikslinta periodonto komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• ūminiu periodonto abscesu 

• periodontitu 

E14.64 Nepatikslintas cukrinis diabetas su hipoglikemija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• hipoglikemija (hipoglikemine): 

 • koma 

 • neklasifikuojama kitaip 

 • traukuliais (drebuliu) (priepuoliu) 

E14.65 Nepatikslintas cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas 

Nepatikslintas cukrinis diabetas: 

• stabilizavimui 

• blogai kontroliuojamas 
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• nestabilus 

• su antriniu nesėkmingu gydymu 

E14.69 Nepatikslintas cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su: 

• diabetine: 

 • fibrozine krūties liga (mastopatija) (sklerozuojantis limfocitinis lobulitas) 

 • raumens infarktu (aseptine mionekroze) (išemine mionekroze) (panašia į naviką židinine raumenų 

degeneracija) 

• gangrena (ūmine odos) (bakterine) (hemolizine): 

 • Fornjė (Fournier) 

 • Meleni (Meleney) (progresuojanti, bakterinė, sinergistinė) 

• nekrozuojančiu fascitu 

• opa (kojų) 

Išskyrus: pėdos opą su periferine: 

• angiopatija (E14.73) 

• neuropatija (E14.73) 

E14.7 Nepatikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis komplikacijomis 

E14.71 Nepatikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

Dvi ar daugiau būklių, klasifikuojamų pagal kategorijas E14.2-, E14.31–E14.35, E14.4-, E14.53 arba E14.62 

E14.72 Nepatikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui poţymiais 

Nepatikslintas cukrinis diabetas su vienu ar keliais toliau išvardytais požymiais: 

• juodoji akantozė 

• dislipidemija (padidėjęs trigliceridų kiekis nevalgius ir sumažėjęs aukšto tankio cholesterolio kiekis) 

• hiperinsulinizmas 

• hipertenzija 

• padidėjęs riebalų susikaupimas pilvo ertmėje 

• atsparumas insulinui, neklasifikuojamas kitaip 

• nealkoholinės riebios kepenys (kepenų pokyčiai) 

• nutukimas (atitinkantis PSO ar kitus pripažintus kriterijus) 

E14.73 Nepatikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių prieţasčių 

Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip, su pėdos opa ir periferine: 

• angiopatija 

• neuropatija 

E14.8 Nepatikslintas cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija 

E14.9 Nepatikslintas cukrinis diabetas be komplikacijos 

KITI GLIUKOZĖS REGULIAVIMO IR KASOS VIDAUS SEKRECIJOS FUNKCIJOS 

SUTRIKIMAI 

(E15–E16) 

E15 Nediabetinė hipoglikeminė koma 

Medikamentų sukelta insulininė koma nesergant diabetu 

Hiperinsulinizmas su hipoglikemine koma 

Hipoglikeminė koma, neklasifikuojama kitaip 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 



235 

 

E16 Kiti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai 

E16.0 Medikamentų sukelta hipoglikemija be komos 

Medikamentui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E16.1 Kita hipoglikemija 

Funkcinė nehiperinsulineminė hipoglikemija 

Hiperinsulinizmas: 

• funkcinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

Kasos salelių beta ląstelių hiperplazija, neklasifikuojama kitaip 

Encefalopatija, išsivysčiusi po hipoglikeminės komos 

E16.2 Hipoglikemija, nepatikslinta 

E16.3 Padidėjusi gliukagono sekrecija 

Kasos endokrininių ląstelių hiperplazija su padidėjusia gliukagono sekrecija 

E16.4 Gastrino sekrecijos anomalijos 

Hipergastrinemija 

Colingerio-Elisono (Zollinger-Ellison) sindromas 

E16.8 Kiti patikslinti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai 

Padidėjusi sekrecija endokrininėje kasos dalyje: 

• augimo hormoną atpalaiduojančio hormono 

• kasos polipeptido 

• somatostatino 

• vazoaktyviojo žarnyno polipeptido 

E16.9 Nepatikslinti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai 

Salelių ląstelių hiperplazija, neklasifikuojama kitaip 

Kasos endokrininių ląstelių hiperplazija, neklasifikuojama kitaip 

KITŲ ENDOKRININIŲ LIAUKŲ FUNKCIJŲ SUTRIKIMAI 

(E20–E35) 

Išskyrus: galaktorėją (N64.3) 

ginekomastiją (N62) 

E20 Hipoparatirozė 

Išskyrus: Di Džordž (Di George) sindromą (D82.1) 

hipoparatirozę, išsivysčiusią po procedūrų (E89.2) 

tetaniją, neklasifikuojamą kitaip (R29.0) 

praeinančią naujagimių hipoparatirozę (P71.4) 

E20.0 Idiopatinė hipoparatirozė 

E20.1 Pseudohipoparatirozė 

E20.8 Kita hipoparatirozė 

E20.9 Hipoparatirozė, nepatikslinta 

Hipoparatirozinė tetanija 

E21 Hiperparatirozė ir kiti prieskydinių liaukų sutrikimai 
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Išskyrus: osteomaliaciją: 

• suaugusiųjų (M83.-) 

• infantilinę ir jaunatvinę (juvenilinę) (E55.0) 

E21.0 Pirminė hiperparatirozė 

Prieskydinių liaukų hiperplazija 

Išplitęs fibrozinis cistinis ostitas *fon Reklinghauseno (von Recklinghausen) kaulų liga+ 

E21.1 Antrinė hiperparatirozė, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: inkstų kilmės antrinę hiperparatirozę (N25.8) 

E21.2 Kita hiperparatirozė 

Išskyrus: šeiminę hipokalciurinę hiperkalcemiją (E83.5) 

E21.3 Hiperparatirozė, nepatikslinta 

E21.4 Kiti patikslinti prieskydinių liaukų funkcijos sutrikimai 

E21.5 Prieskydinių liaukų funkcijos sutrikimas, nepatikslintas 

E22 Hipofizės hiperfunkcija 

Išskyrus: Kušingo (Cushing) sindromą (E24.-) 

Nelsono (Nelson) sindromą (E24.1) 

perteklinę sekreciją: 

• adrenokortikotropinio hormono (ACTH), nesusijusią su Kušingo (Cushing) liga (E27.0) 

• hipofizio ACTH (E24.0) 

• skydliaukę stimuliuojančio hormono (E05.8) 

E22.0 Akromegalija ir hipofizinis gigantizmas 

Artropatija, susijusi su akromegalija† (M14.5*) 

Perteklinė augimo hormono sekrecija 

Išskyrus: konstitucinį: 

• gigantizmą (E34.4) 

• aukštą ūgį (E34.4) 

padidėjusią augimo hormoną atpalaiduojančio hormono sekreciją endokrininėje kasos dalyje 

(E16.8) 

E22.1 Hiperprolaktinemija 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E22.2 Sutrikusios antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas 

E22.8 Kita hipofizės hiperfunkcija 

Centrinės kilmės ankstyvasis brendimas 

E22.9 Hipofizės hiperfunkcija, nepatikslinta 

E23 Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai 

Apima: išvardytas būkles, kai yra hipofizės arba pagumburio sutrikimų 

Išskyrus: hipofizės hipofunkciją, išsivysčiusią po procedūros (E89.3) 

E23.0 Hipopituitarizmas 

Vaisingo amžiaus eunuchoidinis sindromas 
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Hipogonadotropinis hipogonadizmas 

Idiopatinis augimo hormono trūkumas 

Izoliuotas trūkumas: 

• gonadotropino 

• augimo hormono 

• hipofizės hormono 

Kalmano (Kallmann) sindromas 

Loreno-Levi (Lorain-Levi) mažas ūgis 

Hipofizės nekrozė (pogimdyminė) 

Panhipopituitarizmas 

Hipofizinis (-ė): 

• kacheksija (išsekimas) 

• nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip 

• mažas ūgis 

Šyhano (Sheehan) sindromas 

Simondso (Simmonds) liga 

E23.1 Medikamentų sukeltas hipopituitarizmas 

Būklę sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E23.2 Necukrinis diabetas 

Išskyrus: nefrogeninį necukrinį diabetą (N25.1) 

E23.3 Pagumburio funkcijos sutrikimas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: Preiderio-Vilio (Prader-Willi) sindromą (Q87.14) 

 Raselo-Silverio (Russell-Silver) sindromą (Q87.15) 

E23.6 Kiti hipofizės funkcijos sutrikimai 

Hipofizės abscesas 

Adipozogenitalinė distrofija 

E23.7 Hipofizės sutrikimas, nepatikslintas 

E24 Kušingo (Cushing) sindromas 

E24.0 Hipofizinė Kušingo (Cushing) liga 

Perteklinė hipofizės adrenokortikotropinio hormono (ACTH) sekrecija 

Hipofizinis hiperadrenokorticizmas 

E24.1 Nelsono (Nelson) sindromas 

E24.2 Medikamentų sukeltas Kušingo (Cushing) sindromas 

Būklę sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E24.3 Ektopinis adrenokortikotropinio hormono ACTH sindromas 

E24.4 Alkoholio sukeltas pseudo-Kušingo (Cushing) sindromas 

E24.8 Kitas Kušingo (Cushing) sindromas 

E24.9 Kušingo (Cushing) sindromas, nepatikslintas 

E25 Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai 
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Apima: adrenogenitalinius sindromus, virilizuojančius ar feminizuojančius, įgytus ar išsivysčiusius dėl 

antinksčių hiperplazijos, kurią sukėlė įgimti hormonų sintezės fermentų defektai 

moterų: 

• antinksčių kilmės pseudohermafrodizmą 

• heteroseksualų ankstyvą pseudo brendimą 

vyrų: 

• izoseksualų ankstyvą pseudo brendimą 

• ankstyvą makrogenitosomiją 

• ankstyvą lytinį brendimą su antinksčių hiperplazija 

virilizaciją (moterų) 

E25.0 Įgimti adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai dėl fermentų trūkumo 

21-hidroksilazės trūkumas 

Įgimta antinksčių hiperplazija 

Įgimta antinksčių hiperplazija su druskos netekimu 

E25.8 Kiti adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai 

Idiopatinis adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E25.9 Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas, nepatikslintas 

Adrenogenitalinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

E26 Hiperaldosteronizmas 

E26.0 Pirminis hiperaldosteronizmas 

Kono (Conn) sindromas 

Pirminis aldosteronizmas dėl antinksčių hiperplazijos (abipusės) 

E26.1 Antrinis hiperaldosteronizmas 

E26.8 Kitas hiperaldosteronizmas 

Barterio (Bartter) sindromas  

E26.9 Hiperaldosteronizmas, nepatikslintas 

E27 Kiti antinksčių funkcijos sutrikimai 

E27.0 Kitas antinksčių ţievės hiperaktyvumas 

Perteklinė adrenokortikotropinio hormono (ACTH) sekrecija, nesusijusi su Kušingo (Cushing) liga 

Ankstyva adrenarchė 

Išskyrus: Kušingo (Cushing) sindromą (E24.-) 

E27.1 Pirminis antinksčių ţievės nepakankamumas 

Adisono (Addison) liga 

Autoimuninis adrenalitas 

Išskyrus: amiloidozę (E85.-) 

tuberkuliozinę Adisono (Addison) ligą (A18.7) 

Voterhauso-Fridrikseno (Waterhouse-Friderichsen) sindromą (A39.1) 

E27.2 Adisono (Addisonian) krizė 

Antinksčių krizė 

Adrenokortikinė krizė 

E27.3 Medikamentų sukeltas antinksčių ţievės funkcijos nepakankamumas 
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Būklę sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

E27.4 Kitas ir nepatikslintas antinksčių ţievės funkcijos nepakankamumas 

Antinksčių: 

• kraujavimas 

• infarktas 

Antinksčių žievės funkcijos nepakankamumas, nepatikslintas 

Hipoaldosteronizmas 

Išskyrus: adrenoleukodistrofiją *Adisono-Šilderio (Addison-Schilder)] (E71.3) 

Voterhauso-Fridrikseno (Waterhouse-Friderichsen) sindromą (A39.1) 

E27.5 Antinksčių šerdinės dalies (meduliarinės) hiperfunkcija 

Antinksčių šerdinės dalies (meduliarinės) hiperplazija 

Katecholaminų hipersekrecija 

E27.8 Kiti patikslinti antinksčių funkcijos sutrikimai 

Kortizolį surišančio globulino anomalija 

E27.9 Antinksčių funkcijos sutrikimas, nepatikslintas 

E28 Kiaušidţių disfunkcija 

Išskyrus: izoliuotą gonadotropinų trūkumą (E23.0) 

 kiaušidžių funkcijos sutrikimą, išsivysčiusį po procedūros (E89.4) 

E28.0 Estrogenų perteklius 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E28.1 Androgenų perteklius 

Kiaušidžių androgenų hipersekrecija 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E28.2 Policistinių kiaušidţių sindromas  

Sklerocistinių kiaušidžių sindromas 

Šteino-Leventalio (Stein-Leventhal) sindromas 

E28.3 Pirminis kiaušidţių nepakankamumas 

Sumažėjęs estrogenų kiekis 

Ankstyva menopauzė, neklasifikuojama kitaip 

Rezistentiškų kiaušidžių sindromas 

Išskyrus: menopauzės ir moters klimakterinę būkles (N95.1) 

grynąją lytinių liaukų disgenezę (Q99.1) 

Ternerio (Turner) sindromą (Q96.-) 

E28.8 Kita kiaušidţių disfunkcija 

Kiaušidžių hiperfunkcija, neklasifikuojama kitur 

E28.9 Kiaušidţių disfunkcija, nepatikslinta 

E29 Sėklidţių disfunkcija 

Išskyrus: androgenų rezistentiškumo sindromą (E34.5) 

azospermiją ar oligospermiją, neklasifikuojamą kitaip (N46) 
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izoliuotą gonadotropinų trūkumą (E23.0) 

Kleinfelterio (Klinefelter) sindromą (Q98.0–Q98.2, Q98.4) 

sėklidžių hipofunkciją, išsivysčiusią po procedūros (E89.5) 

testikulinę feminizaciją (sindromą) (E34.5) 

E29.0 Sėklidţių hiperfunkcija 

Sėklidžių hormonų hipersekrecija 

E29.1 Sėklidţių hipofunkcija 

5-alfa reduktazės trūkumas (su vyrų pseudohermafroditizmu) 

Sėklidžių androgenų biosintezės defektas, neklasifikuojamas kitaip 

Sėklidžių hipogonadizmas, neklasifikuojamas kitaip 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E29.8 Kita sėklidţių disfunkcija 

E29.9 Sėklidţių disfunkcija, nepatikslinta 

E30 Lytinio brendimo sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

E30.0 Pavėluotas lytinis brendimas 

Konstitucinis pavėluotas lytinis brendimas 

Pavėluotas seksualinis brendimas 

E30.1 Ankstyvas lytinis brendimas 

Ankstyvos menstruacijos 

Išskyrus: Olbraito (-Mak Kuno) (-Štembergo) (Albright (-McCune) (-Sternberg) sindromą (Q78.1) 

centrinės kilmės ankstyvą brendimą (E22.8) 

įgimtą antinksčių hiperplaziją (E25.0) 

moterų heteroseksualų ankstyvą pseudo brendimą (E25.-) 

vyrų izoseksualų ankstyvą pseudo brendimą (E25.-)  

E30.8 Kiti lytinio brendimo sutrikimai 

Ankstyva telarchė 

E30.9 Lytinio brendimo sutrikimas, nepatikslintas 

E31 Poliglandulinė disfunkcija 

Išskyrus: ataksinę teleangektaziją *Luiso-Baro (Louis-Bar)] (G11.3) 

miotoninę distrofiją *Šteinerto (Steinert)] (G71.1) 

pseudohipoparatirozę (E20.1) 

E31.0 Autoimuninis poliglandulinis nepakankamumas 

Šmidto (Schmidt) sindromas 

E31.1 Poliglandulinė hiperfunkcija 

Išskyrus: daugybinę endokrininę adenomatozę (D44.8) 

E31.8 Kita poliglandulinė disfunkcija 

E31.9 Poliglandulinė disfunkcija, nepatikslinta 

E32 Uţkrūčio liaukos ligos 

Išskyrus: aplaziją ar hiperplaziją su imunodeficitine būkle (D82.1) 
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išplitusią miasteniją (G70.0) 

E32.0 Persistuojanti (nuolatinė) uţkrūčio liaukos hiperplazija 

Užkrūčio liaukos hipertrofija 

E32.1 Uţkrūčio liaukos abscesas 

E32.8 Kitos uţkrūčio liaukos ligos 

E32.9 Uţkrūčio liaukos ligos, nepatikslinta 

E34 Kiti vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimai 

Išskyrus: pseudohipoparatirozę (E20.1) 

E34.0 Karcinoido sindromas 

Pastaba: jei pageidaujama, gali būti naudojamas kaip papildomas kodas nurodyti karcinoidinio naviko 

funkcinį aktyvumą. 

E34.1 Kita ţarnyno hormonų hipersekrecija 

E34.2 Ektopinė hormonų sekrecija, neklasifikuojama kitur 

E34.3 Maţas ūgis, neklasifikuojamas kitur 

Mažas ūgis: 

• konstitucinis 

• Larono (Laron) tipo 

• neklasifikuojamas kitaip 

• psichosocialinis 

Išskyrus: progeriją (E34.8) 

Raselo-Silverio (Russell-Silver) sindromą (Q87.15) 

mažą ūgį: 

• achondroplastinį (Q77.4) 

• hipochondroplastinį (Q77.4) 

• kartu su įgimtais sklaidos trūkumų sindromais (Q87.1-) 

• kartu su specifiniais dismorfiniais sindromais – nurodykite sindromo kodą (žr. Abėcėlinę rodyklę) 

• dėl mitybos (E45) 

• hipofizinį (E23.0) 

• inkstų kilmės (N25.0) 

dėl trumpų galūnių su imunodeficitine būkle (D82.2) 

E34.4 Konstitucinis aukštas ūgis 

Konstitucinis gigantizmas 

E34.5 Androgenų rezistentiškumo sindromas 

Vyrų pseudohermafroditizmas su androgenų rezistencija 

Periferinių hormonų receptorių funkcijos sutrikimas 

Reifenšteino (Reifenstein) sindromas 

Testikulinė feminizacija (sindromas) 

E34.8 Kiti patikslinti vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimai 

Kankorėžinės liaukos disfunkcija 

Progerija 

E34.9 Vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimas, nepatikslintas 

Sutrikimas: 

• vidaus sekrecijos liaukų, neklasifikuojamas kitaip 
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• hormonų, neklasifikuojamas kitaip 

E35* Vidaus sekrecijos liaukų funkcijų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

E35.0* Skydliaukės funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Skydliaukės tuberkuliozė (A18.8†) 

E35.1* Antinksčių funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Voterhauso-Fridrikseno (Waterhouse-Friderichsen) sindromas (meningokokinis) (A39.1†) 

E35.8* Vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

PRASTA MITYBA 

(E40–E46) 

Pastaba: Mitybos trūkumo laipsnis paprastai nustatomas pagal kūno svorio standartinį nukrypimą nuo tam tikros gyventojų 

grupės kūno svorio vidurkio.  

 Vaikams, kai yra vieno ar kelių ankstesnio svėrimo duomenų, nepakankamas svorio didėjimas ar svorio kritimas 

dažniausiai yra nepakankamos mitybos įrodymas. Kai yra tik vieno svėrimo duomenų, diagnozė grindžiama 

tikimybėmis ir negali būti tiksliai nustatyta neatliekant kitų klinikinių ar laboratorinių testų. Išskirtiniais atvejais, 

kai svorio matavimo duomenų nėra, reikia remtis klinikiniais įrodymais.  

 Suaugusiesiems nepakankamos mitybos požymis yra svorio mažėjimas ne mažiau kaip 5 %., kai yra nepakankamo 

maisto kiekio suvartojimo požymių – sumažėjęs poodinis riebalų sluoksnis ir (arba) raumenų išsekimas. 

 Jeigu nustatytas svoris yra mažesnis už palyginamosios populiacijos svorio vidurkį trijų standartinių nuokrypių 

verte ar didesne, yra didelė tikimybė, kad prastos mitybos mastas yra didelis. Didelė tikimybė, kad prasta mityba 

yra vidutinio masto, kai nustatytas svoris yra mažesnis už vidurkį dviejų trijų standartinių nuokrypių verte. Jeigu 

nustatytas svoris yra mažesnis už populiacijos vidurkį vieno ar mažiau kaip 2 standartinių nuokrypių verte, didelė 

tikimybė, kad prastos mitybos mastas yra nedidelis. 

Išskyrus:    žarnyno malabsorbciją (K90.-) 

mitybinės kilmės anemijas (D50–D53) 

baltyminės kilmės energetinių medžiagų trūkumo padarinius (E64.0) 

badavimą (T73.0) 

E40 Kvašiorkoras 

Didelis mitybos trūkumas su mitybine edema ir odos bei plaukų depigmentacija 

Išskyrus: kvašiorkorą dėl išsekimo (E42) 

E41 Išsekimas dėl prastos mitybos 

Didelis mitybos trūkumas su išsekimu 

Išskyrus: kvašiorkorą dėl išsekimo (E42) 

E42 Kvašiorkoras dėl išsekimo 

Didelis baltyminių energetinių medžiagų trūkumas *kaip kategorijoje E43]: 

• tarpinė forma 

• su kvašiorkoro ir išsekimo požymiais 

E43 Nepatikslintas didelis baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

Vaikams – didelis svorio kritimas *išsekimas+ arba nepakankamas svorio augimas, kai svoris yra mažesnis už 

palyginamosios populiacijos svorio vidurkį ne mažesne kaip 3 standartinių nuokrypių verte (arba panašus 
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svorio netekimas, paskaičiuotas naudojant kitus statistinius metodus). Jeigu yra tik vieno svorio matavimo 

duomenų, didelė sunkaus išsekimo tikimybė yra, kai nustatytas svoris 3 statistinių nuokrypių ar didesne 

verte yra mažesnis už palyginamosios populiacijos vidurkį.  

Suaugusiesiems – KMI < 18,5 kg/m
2
 arba netyčinis svorio kritimas ( 10 %) kartu su nepakankamo maisto 

suvartojimo požymiais: didelio masto poodinio riebalų sluoksnio sumažėjimu ir (arba) dideliu raumenų 

išsekimu. 

Edema dėl badavimo 

E44 Vidutinio ir nedidelio laipsnio baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

E44.0 Vidutinio laipsnio baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

Vaikams – svorio kritimas arba nepakankamas svorio augimas, kai svoris yra mažesnis už palyginamosios 

populiacijos svorio vidurkį 2 ar daugiau, bet ne didesne kaip 3 standartinių nuokrypių verte (arba panašus 

svorio netekimas, paskaičiuotas naudojant kitus statistinius metodus). Jeigu yra tik vieno svorio matavimo 

duomenų, didelė vidutinio laipsnio prastos mitybos tikimybė yra, kai nustatytas svoris 2 ar daugiau, bet ne 

didesne kaip 3 statistinių nuokrypių verte yra mažesnis už palyginamosios populiacijos vidurkį. 

Suaugusiesiems – KMI < 18,5 kg/m
2
 arba netyčinis svorio kritimas (5–9 %) kartu su nepakankamo maisto 

suvartojimo požymiais: vidutiniu poodinio riebalų sluoksnio sumažėjimu ir (arba) vidutiniu raumenų 

išsekimu. 

E44.1 Nedidelio laipsnio baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

Vaikams – svorio kritimas arba nepakankamas svorio augimas, kai svoris yra mažesnis už palyginamosios 

populiacijos svorio vidurkį 1 ar daugiau, bet ne didesne kaip 2 standartinių nuokrypių verte (arba panašus 

svorio netekimas, paskaičiuotas naudojant kitus statistinius metodus). Jeigu yra tik vieno svorio matavimo 

duomenų, didelė nedidelio laipsnio prastos mitybos tikimybė yra, kai nustatytas svoris 1 ar daugiau, bet ne 

didesne kaip 2 statistinių nuokrypių verte yra mažesnis už palyginamosios populiacijos vidurkį. 

Suaugusiesiems – KMI < 18,5 kg/m
2
 arba netyčinis svorio kritimas (5–9 %) kartu su nepakankamo maisto 

suvartojimo požymiais: nežymiu poodinio riebalų sluoksnio sumažėjimu ir (arba) nedideliu raumenų 

išsekimu. 

E45 Sulėtėjusi raida dėl baltyminių energetinių medţiagų trūkumo 

Dėl mitybos: 

• mažas ūgis 

• sustojęs augimas 

Dėl prastos mitybos sulėtėjusi fizinė raida 

E46 Nepatikslintas baltyminių energetinių medţiagų trūkumas 

Prasta mityba, neklasifikuojama kitaip 

Baltymų ir energijos pusiausvyros sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

KITŲ MEDŢIAGŲ TRŪKUMAS DĖL PRASTOS MITYBOS 

(E50–E64) 

Išskyrus: mitybines anemijas (D50–D53) 

E50 Vitamino A trūkumas 

Išskyrus: vitamino A trūkumo padarinius (E64.1) 

E50.0 Vitamino A trūkumas su junginės kseroze 

E50.1 Vitamino A trūkumas su Bitoto (Bitot) dėmėmis ir junginės kseroze 

Mažų vaikų Bitoto (Bitot) dėmės 

E50.2 Vitamino A trūkumas su ragenos kseroze 
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E50.3 Vitamino A trūkumas su ragenos išopėjimu ir kseroze 

E50.4 Vitamino A trūkumas su keratomaliacija 

E50.5 Vitamino A trūkumas su naktiniu aklumu 

E50.6 Vitamino A trūkumas su kseroftalminiais ragenos randais 

E50.7 Kiti akių paţeidimai dėl vitamino A trūkumo 

Kseroftalmija, neklasifikuojama kitaip 

E50.8 Kiti vitamino A trūkumo poţymiai 

Folikulinė keratozė   - dėl vitamino A trūkumo† (L86*) 

Kseroderma    }  

E50.9 Vitamino A trūkumas, nepatikslintas 

Hipovitaminozė A, neklasifikuojama kitaip 

E51 Tiamino trūkumas 

Išskyrus: tiamino trūkumo padarinius (E64.8) 

E51.1 Beriberis 

Beriberis: 

• sausasis 

• drėgnasis† (I98.8*) 

E51.2 Vernikės (Wernicke) encefalopatija 

E51.8 Kiti tiamino trūkumo poţymiai 

E51.9 Tiamino trūkumas, nepatikslintas 

E52 Niacino trūkumas [pelagra] 

Trūkumas: 

• niacino (-triptofano) 

• nikotinamido 

Pelagra (alkoholinė) 

Išskyrus: niacino trūkumo padarinius (E64.8) 

E53 Kitų B grupės vitaminų trūkumas 

Išskyrus: vitamino B trūkumo padarinius (E64.8) 

 vitamino B12 stokos anemiją (D51.-) 

E53.0 Riboflavino trūkumas 

Ariboflavinozė 

E53.1 Piridoksino trūkumas 

Vitamino B6 trūkumas 

Išskyrus: piridoksinui jautrią sideroblastinę anemiją (D64.3) 

E53.8 Kitas patikslintas B grupės vitaminų trūkumas 

Trūkumas: 

• biotino 

• cianokobalamino 

• folatų 
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• folio rūgšties 

• pantoteno rūgšties 

• vitamino B12 

E53.9 Vitamino B trūkumas, nepatikslintas 

E54 Askorbo rūgšties trūkumas 

Vitamino C trūkumas 

Skorbutas 

Išskyrus: anemiją sergant skorbutu (D53.2) 

vitamino C trūkumo padarinius (E64.2) 

E55 Vitamino D trūkumas 

Išskyrus: suaugusiųjų osteomaliaciją (M83.-) 

osteoporozę (M80–M81) 

rachito padarinius (E64.3) 

E55.0 Rachitas, aktyvus 

Osteomaliacija: 

• kūdikių 

• jaunuolių 

Išskyrus: rachitą: 

• celiakinį (K90.0) 

• sergant Krono (Crohn) liga (K50.-) 

• neaktyvų (E64.3) 

• sergant inkstų liga (N25.0) 

• atsparų vitaminui D (E83.3) 

E55.9 Vitamino D trūkumas, nepatikslintas 

Avitaminozė D 

E56 Kitų vitaminų trūkumas 

Išskyrus: kitų vitaminų trūkumo padarinius (E64.8) 

E56.0 Vitamino E trūkumas 

E56.1 Vitamino K trūkumas 

Išskyrus: krešėjimo veiksnio trūkumą dėl vitamino K stokos (D68.4) 

vitamino K trūkumą naujagimiams (P53) 

E56.8 Kitų vitaminų trūkumas 

E56.9 Vitamino trūkumas, nepatikslintas 

E58 Kalcio trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

Išskyrus: kalcio apykaitos sutrikimus (E83.5) 

kalcio trūkumo padarinius (E64.8) 

E59 Seleno trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

Kešano (Keshan) liga 
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Išskyrus: seleno trūkumo padarinius (E64.8) 

E60 Cinko trūkumas dėl mitybos sutrikimų 

 

E61 Kitų maisto medţiagų trūkumas 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimus (E83.-) 

su jodo trūkumu susijusius skydliaukės sutrikimus (E00–E02) 

prastos mitybos ir kitų maisto medžiagų trūkumo padarinius (E64.-) 

E61.0 Vario trūkumas 

E61.1 Geleţies trūkumas 

Išskyrus: geležies stokos anemiją (D50.-) 

E61.2 Magnio trūkumas 

E61.3 Mangano trūkumas 

E61.4 Chromo trūkumas 

E61.5 Molibdeno trūkumas 

E61.6 Vanadţio trūkumas 

E61.7 Dauginis maisto medţiagų trūkumas 

E61.8 Kitų patikslintų maisto medţiagų trūkumas 

E61.9 Maisto medţiagų trūkumas, nepatikslintas 

E63 Kitų medţiagų trūkumas dėl prastos mitybos 

Išskyrus: dehidrataciją (E86) 

vystymosi trūkumą (R62.8) 

naujagimio maitinimo problemas (P92.-) 

prastos mitybos ir kitų maisto medžiagų trūkumo padarinius (E64.-) 

E63.0 Būtinųjų riebiųjų rūgščių [EFA] trūkumas  

E63.1 Maisto medţiagų sudedamųjų dalių santykio sutrikimas 

E63.8 Kitas patikslintas maisto medţiagų trūkumas 

E63.9 Maisto medţiagų trūkumas, nepatikslintas 

Mitybinė kardiomiopatija, neklasifikuojama kitaip† (I43.2*) 

E64 Prastos mitybos ir kitų maisto medţiagų trūkumo padariniai 

0008 

E64.0 Baltyminių energetinių medţiagų trūkumo padariniai 

Išskyrus: sulėtėjusią raidą dėl baltyminių energetinių medžiagų trūkumo (E45) 

E64.1 Vitamino A trūkumo padariniai 
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E64.2 Vitamino C trūkumo padariniai 

E64.3 Rachito padariniai 

Stuburo deformacijai nurodyti naudokite papildomą kodą (M40.1-, M41.5-). 

E64.8 Kitų maisto medţiagų trūkumo padariniai 

E64.9 Nepatikslintų maisto medţiagų trūkumo padariniai 

NUTUKIMAS IR KITAS MAISTO MEDŢIAGŲ PERTEKLIUS 

(E65–E68) 

E65 Lokalizuotas nutukimas  

Pilvo prijuostė arba riebalų klostė 

Riebalų sankaupos galūnėse 

E66 Nutukimas 

Išskyrus: adipozogenitalinę distrofiją (E23.6) 

lipomatozę: 

• skausminę *Derkumo (Dercum)] (E88.2) 

• nepatikslintą (E88.2) 

Preiderio-Vili (Prader-Willi) sindromą (Q87.14) 

E66.0 Nutukimas dėl kalorijų pertekliaus  

Išskyrus: patologinį nutukimą (E66.8) 

E66.1 Medikamentų sukeltas nutukimas 

Medikamentui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E66.2 Didelio masto nutukimas su alveolių hipoventiliacija 

Pikviko (Pickwickian) sindromas 

E66.8 Kitas nutukimas 

Patologinis nutukimas 

E66.9 Nutukimas, nepatikslintas 

Paprastasis nutukimas, neklasifikuojamas kitaip 

E67 Kitas maisto medţiagų perteklius 

Išskyrus: perteklinį maitinimąsi, neklasifikuojamą kitaip (R63.2) 

maisto medžiagų pertekliaus padarinius (E68) 

E67.0 Hipervitaminozė A 

E67.1 Hiperkarotinemija 

E67.2 Megavitamino B6 sindromas 

E67.3 Hipervitaminozė D 

E67.8 Kitas patikslintas maisto medţiagų perteklius 

E68 Maisto medţiagų pertekliaus padariniai 
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0008 

MEDŢIAGŲ APYKAITOS SUTRIKIMAI 

(E70–E89) 

Išskyrus:    5-alfa reduktazės trūkumą (E29.1) 

androgenų rezistentiškumo sindromą (E34.5) 

įgimtą antinksčių hiperplaziją (E25.0) 

Elerso-Danloso (Ehlers-Danlos) sindromą (Q79.6) 

hemolizines anemijas dėl fermentų stokos (D55.-) 

Marfano (Marfan) sindromą (Q87.4) 

E70 Aromatinių aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

E70.0 Klasikinė fenilketonurija 

E70.1 Kitos hiperfenilalaninemijos 

E70.2 Tirozino apykaitos sutrikimai 

Alkaptonurija 

Hipertirozinemija 

Ochronozė 

Tirozinemija 

Tirozinozė 

E70.3 Albinizmas 

Albinizmas: 

• akių 

• akių ir odos 

Sindromas: 

• Čediako (-Šteinbrinko) -Higaši (Chediak(-Steinbrinck)-Higashi) 

• Kroso (Cross) 

• Hermanski-Pudlako (Hermansky-Pudlak) 

E70.8 Kiti aromatinių aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

Sutrikimai: 

• histidino apykaitos 

• triptofano apykaitos 

E70.9 Aromatinių aminorūgščių apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E71 Šakotųjų aminorūgščių ir riebalų rūgščių apykaitos sutrikimai 

E71.0 Klevų sirupo šlapime liga 

E71.1 Kiti šakotųjų šoninių grupių aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

Hiperleucininė izoleucinemija 

Hipervalinemija 

Izovalerijono rūgšties acidemija 

Metilmalono rūgšties acidemija 

Propiono rūgšties acidemija 

E71.2 Šakotųjų šoninių grupių aminorūgščių apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E71.3 Riebalų rūgščių apykaitos sutrikimai 

Adrenoleukodistrofija [Adisono-Šilderio (Addison-Schilder)] 

Raumenų karnitino palmitoiltransferazės trūkumas 
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Išskyrus: Šilderio (Schilder) ligą (G37.0) 

E72 Kiti aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

Išskyrus: tyrimų rezultatų pakitimus be ligos požymių (R70–R89) 

sutrikimus: 

• aromatinių aminorūgščių apykaitos (E70.-) 

• šakotųjų šoninių grupių aminorūgščių apykaitos (E71.0–E71.2) 

• riebalų  rūgščių apykaitos (E71.3) 

• purino ir pirimidino apykaitos (E79.-) 

podagrą (M10.-) 

E72.0 Aminorūgščių pernašos sutrikimai 

Cistino atsargų liga† (N29.8*) 

Cistinozė 

Cistinurija 

Fankoni (-de Toni) (-Debre) (Fanconi(-de Toni)(-Debré)) sindromas 

Hartnapo (Hartnup) liga 

Lou (Lowe) sindromas 

Išskyrus: triptofano apykaitos sutrikimus (E70.8) 

E72.1 Sieros turinčių aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

Cistationinurija 

Homocistinurija 

Metioninemija 

Sulfito  oksidazės trūkumas 

Išskyrus: transkobalamino II trūkumą (D51.2) 

E72.2 Šlapalo ciklo apykaitos sutrikimai 

Argininemija 

Arginino sukcininė acidurija 

Citrulinemija 

Hiperamonemija 

Išskyrus: ornitino apykaitos sutrikimus (E72.4) 

E72.3 Lizino ir hidroksilizino apykaitos sutrikimai 

Glutaro rūgšties acidurija 

Hidroksilizinemija 

Hiperlizinemija 

Išskyrus: Refsumo (Refsum) ligą (G60.1) 

Celvegerio (Zellweger) sindromą (Q87.83) 

E72.4 Ornitino apykaitos sutrikimai 

Ornitinemija (I, II tipų) 

E72.5 Glicino apykaitos sutrikimai 

Hiperhidroksiprolinemija 

Hiperprolinemija (I, II tipų) 

Neketoninė hiperglicinemija 

Sarkozinemija 

E72.8 Kiti patikslinti aminorūgščių apykaitos sutrikimai 

Sutrikimai: 

• beta aminorūgščių apykaitos 
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• gama glutamilo ciklo 

E72.9 Aminorūgščių apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E73 Laktozės netoleravimas 

E73.0 Įgimtas laktazės trūkumas 

E73.1 Antrinis laktazės trūkumas 

E73.8 Kitas laktozės netoleravimas 

E73.9 Laktozės netoleravimas, nepatikslintas 

E74 Kiti angliavandenių apykaitos sutrikimai 

Išskyrus: cukrinį diabetą (E10–E14) 

hipoglikemiją, neklasifikuojamą kitaip (E16.2) 

padidėjusią gliukagono sekreciją (E16.3) 

mukopolisacharidozę (E76.0–E76.3) 

E74.0 Glikogeno atsargų liga 

Širdies glikogenozė 

Liga: 

• Anderseno (Andersen) 

• Kori (Cori) 

• Forbso (Forbes) 

• Herso (Hers) 

• MakArdlio (McArdle) 

• Pompe (Pompe) 

• Tarui (Tarui) 

• Tauri (Tauri) 

• fon Girkės (von Gierke) 

Kepenų fosforilazės trūkumas 

E74.1 Fruktozės apykaitos sutrikimai 

 Tikroji fruktozurija 

Fruktozės-1,6-bifosfatazės trūkumas 

Paveldėtas fruktozės netoleravimas 

E74.2 Galaktozės apykaitos sutrikimai 

Galaktokinazės trūkumas 

Galaktozemija 

E74.3 Kiti angliavandenių absorbcijos ţarnyne sutrikimai 

Gliukozės ir galaktozės malabsorbcija 

Sacharazės trūkumas 

Išskyrus: laktozės netoleravimą (E73.-) 

E74.4 Piruvatų apykaitos ir gliukoneogenezės sutrikimai 

Trūkumas: 

• fosfoenolpiruvato karboksikinazės 

• piruvato: 

 • karboksilazės 

 • dehidrogenazės 

Išskyrus: sergant anemija (D55.-) 
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E74.8 Kiti patikslinti angliavandenių apykaitos sutrikimai 

Tikroji pentozurija 

Oksalozė 

Oksalurija 

Inkstinė glikozurija 

E74.9 Angliavandenių apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E75 Sfingolipidų apykaitos ir kitų lipidų kaupimosi sutrikimai 

Išskyrus: mukolipidozes, I–III tipų (E77.0–E77.1) 

 Refsumo (Refsum) ligą (G60.1) 

E75.0 GM2 gangliozidozė 

Liga: 

• Sendhofo (Sandhoff) 

• Tajaus-Sachso (Tay-Sachs) 

GM2 gangliozidozė: 

• suaugusiųjų 

• jaunuolių 

• neklasifikuojama kitaip 

E75.1 Kita gangliozidozė 

Gangliozidozė: 

• GM1 

• GM3 

• neklasifikuojama kitaip 

Mukolipidozė IV 

E75.2 Kita sfingolipidozė 

Liga: 

• Fabri (-Andersono) (Fabry(-Anderson) 

• Gošė (Gaucher) 

• Krabės (Krabbe) 

• Nimano-Piko (Niemann-Pick) 

Farberio (Farber) sindromas 

Metachrominė leukodistrofija 

Sulfatazės trūkumas 

Išskyrus: adrenoleukodistrofiją *Adisono-Šilderio (Addison-Schilder)] (E71.3) 

E75.3 Sfingolipidozė, nepatikslinta 

E75.4 Neuronų vaškinė (ceroidinė) lipofuscinozė 

Liga: 

• Bateno (Batten) 

• Bielchovski-Janski (Bielschowsky-Jansky) 

• Kufso (Kufs) 

• Špilmejerio-Vogto (Spielmeyer-Vogt) 

E75.5 Kiti lipidų kaupimosi sutrikimai 

Cerebrotendininė cholesterozė *van Bogerto-Šererio-Epšteino (van Bogaert-Scherer-Epstein)] 

Volmano (Wolman) liga 

E75.6 Lipidų kaupimosi sutrikimas, nepatikslintas 

E76 Glikozaminoglikanų apykaitos sutrikimai 
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E76.0 I tipo mukopolisacharidozė 

Sindromas: 

• Harlerio (Hurler) 

• Harlerio-Šeje (Hurler-Scheie) 

• Šeje (Scheie) 

E76.1 II tipo mukopolisacharidozė 

Hanterio (Hunter) sindromas 

E76.2 Kitos mukopolisacharidozės 

III, IV, VI ir VII tipų mukopolisacharidozės 

Beta gliukuronidazės trūkumas 

Sindromas: 

• Maroto-Lami (Maroteaux-Lamy) (nesunkus) (sunkus) 

• Morkvio (Morquio) (panašus) (klasikinis) 

• Sanfilipo (Sanfilippo) (B tipo) (C tipo) (D tipo) 

E76.3 Mukopolisacharidozė, nepatikslinta 

E76.8 Kiti glikozaminoglikanų apykaitos sutrikimai 

E76.9 Glikozaminoglikanų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E77 Glikoproteinų apykaitos sutrikimai 

E77.0 Lizosominių fermentų potransliacinių modifikacijų sutrikimai 

Mukolipidozė II *I-ląstelių liga+ 

Mukolipidozė III *pseudo Harlerio (Hurler) polidistrofija] 

E77.1 Glikoproteinų degradacijos sutrikimai 

Aspartilgliukozaminurija 

Fukozidozė 

Manozidozė 

Sialidozė *mukolipidozė I+ 

E77.8 Kiti glikoproteinų apykaitos sutrikimai 

E77.9 Glikoproteinų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E78 Lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos 

Išskyrus: sfingolipidozę (E75.0–E75.3) 

E78.0 Gryna hipercholesterolemija 

šeiminė hipercholesterolemija 

Fridriksono (Fredrickson) hiperlipoproteinemija, IIa tipas 

Hiperbetalipoproteinemija 

Hiperlipidemija, A grupė 

Mažo tankio lipoproteinų *MTL+ hiperlipoproteinemija  

E78.1 Gryna hipertriacilglicerolemija 

Endogeninė hipertriacilglicerolemija 

Fridriksono (Fredrickson) hiperlipoproteinemija, IV tipas 

Hiperlipidemija, B grupė 

Hiperbetalipoproteinemija 

Labai mažo tankio lipoproteinų *LMTL+ hiperlipoproteinemija  

E78.2 Mišri hiperlipidemija 
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Išplitusi ar kintanti betalipoproteinemija 

Fridriksono (Fredrickson) hiperlipoproteinemija, IIb ir III tipai 

Hiperbetalipoproteinemija su prebetalipoproteinemija 

Hipercholesterolemija su endogenine hipertriacilglicerolemija 

Hiperlipidemija, C grupė 

Tuboerupcinė ksantoma 

Gumbinė (tuberozinė) ksantoma 

Išskyrus: cerebrotendinę cholesterozę *van Bogerto-Šererio-Epšteino (van Bogaert-Scherer-Epstein)] 

(E75.5) 

E78.3 Hiperchilomikronemija 

Fridriksono (Fredrickson) hiperlipoproteinemija, I arIV tipas 

Hiperlipidemija, D grupė 

Mišri hipertriacilglicerolemija 

E78.4 Kita hiperlipidemija 

Šeiminė kombinuota hiperlipidemija 

E78.5 Hiperlipidemija, nepatikslinta 

E78.6 Lipoproteinų trūkumas 

Abetalipoproteinemija 

Didelio tankio lipoproteinų trūkumas 

Hipoalfalipoproteinemija 

Hipobetalipoproteinemija (šeiminė) 

Lecitino-cholesterolio aciltransferazės trūkumas 

Tangiero (Tangier) liga 

E78.8 Kiti lipoproteinų apykaitos sutrikimai 

E78.9 Lipoproteinų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E79 Purinų ir pirimidinų apykaitos sutrikimai 

Išskyrus: inkstų akmenis (N20.0) 

kombinuotus imunodeficitinius sutrikimus (D81.-) 

podagrą (M10.-) 

orotacidurinę anemiją (D53.0) 

pigmentinę kserodermą (Q82.1) 

E79.0 Hiperurikemija be uţdegiminio artrito ir uratų kristalų susikaupimo sąnariuose poţymių 

Hiperurikemija be simptomų 

E79.1 Lešo-Naijano (Lesch-Nyhan) sindromas 

E79.8 Kiti purinų ir pirimidinų apykaitos sutrikimai 

Paveldėta ksantinurija 

E79.9 Purinų ir pirimidinų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E80 Porfirino ir bilirubino apykaitos sutrikimai 

Apima: katalazės ir peroksidazės defektus 

E80.0 Paveldėtoji eritropoezinė porfirija 

Įgimta eritropoezinė porfirija 

Eritropoezinė protoporfirija 
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E80.1 Vėlyvoji odos porfirija (porphyria cutanea tarda) 

E80.2 Kitos porfirijos 

Paveldėtoji koproporfirija 

Porfirija: 

• ūminė kintanti  (intermituojanti) (kepenų) 

• nepatikslinta 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

E80.3 Katalazės ir peroksidazės defektai 

Akatalazija [Takahara] 

E80.4 Ţilberto (Gilbert) sindromas 

E80.5 Kriglerio-Najaro (Crigler-Najjar) sindromas 

E80.6 Kiti bilirubino apykaitos sutrikimai 

Dabino-Džonsono (Dubin-Johnson) sindromas 

Rotoro (Rotor) sindromas 

E80.7 Bilirubino apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E83 Mineralinių medţiagų apykaitos sutrikimai 

Išskyrus: mineralinių medžiagų trūkumą dėl mitybos sutrikimų (E58–E61) 

prieskydinių liaukų sutrikimus (E20–E21) 

vitamino D trūkumą (E55.-) 

E83.0 Vario apykaitos sutrikimai 

Menkeso (Menkes) (garbanotų plaukų) (trapių plaukų) liga 

Vilsono (Wilson) liga 

E83.1 Geleţies apykaitos sutrikimai 

Hemochromatozė 

Išskyrus: anemiją: 

• geležies stokos (D50.-) 

• sideroblastinę (D64.0–D64.3) 

E83.2 Cinko apykaitos sutrikimai 

Enteropatinis akrodermatitas 

E83.3 Fosforo apykaitos sutrikimai ir fosfatazės 

Rūgščiosios fosfatazės trūkumas 

Šeiminė hipofosfatemija 

Hipofosfatazija 

Vitaminui D atsparūs: 

• osteomaliacija 

• rachitas  

Išskyrus: suaugusiųjų osteomaliaciją (M83.-) 

osteoporozę (M80–M81) 

E83.4 Magnio apykaitos sutrikimai 

Hipermagnezemija 

Hipomagnezemija 

E83.5 Kalcio metabolizmo sutrikimai 
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Šeiminė hipokalciurinė hiperkalcemija 

Idiopatinė hiperkalciurija 

Išskyrus: chondrokalcinozę (M11.1–M11.2) 

hiperparatirozę (E21.0–E21.3) 

E83.8 Kiti mineralinių medţiagų apykaitos sutrikimai 

E83.9 Mineralinių medţiagų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E84 Cistinė fibrozė 

0402 

Apima: mukoviscidozę 

E84.0 Cistinė fibrozė su plaučių simptomais 

E84.1 Cistinė fibrozė su ţarnyno simptomais 

Mekoninis žarnų nepraeinamumas† (P75*) 

Išskyrus: žarnų nepraeinamumą dėl mekonijaus, kai nėra žinoma apie cistinės fibrozės buvimą (P76.0) 

E84.8 Cistinė fibrozė su kitais simptomais 

Cistinė fibrozė su simptomų deriniu 

E84.9 Cistinė fibrozė, nepatikslinta 

E85 Amiloidozė 

1438 

Išskyrus: Alcheimerio (Alzheimer) ligą (G30.-) 

pirminę amiloidozę (D47.7) 

E85.0 Neneuropatinė šeiminė paveldėtoji amiloidozė 

Šeiminė Viduržemio jūros karštligė 

Paveldėta amiloidinė nefropatija 

E85.1 Neuropatinė šeiminė paveldėtoji amiloidozė 

Amiloidinė polineuropatija (portugališkoji) 

E85.2 Nepatikslinta šeiminė paveldėtoji amiloidozė 

E85.3 Antrinė sisteminė amiloidozė 

1426 Amiloidozė dėl hemodializės 

E85.4 Atskirų organų amiloidozė 

Lokalizuota amiloidozė 

E85.8 Kita amiloidozė 

E85.9 Amiloidozė, nepatikslinta 

E86 Kraujo tūrio sumaţėjimas 

Dehidratacija 

Plazmos ar ekstraceliulinio skysčio tūrio sumažėjimas 

Hipovolemija 

Išskyrus: naujagimių dehidrataciją (P74.1) 

hipovoleminį šoką: 
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• neklasifikuojamą kitaip (R57.1) 

• išsivysčiusį po procedūros (T81.1) 

• trauminį (T79.4) 

E87 Kiti skysčių, elektrolitų bei rūgščių ir šarmų pusiausvyros sutrikimai 

E87.0 Hiperosmoliariškumas ir hipernatremija 

Natrio [Na]: 

• perteklius 

• perdozavimas 

Išskyrus: sergant cukriniu diabetu (E1-.0-) 

E87.1 Hipoosmoliariškumas ir hiponatremija 

Natrio *Na+ trūkumas 

Išskyrus: sutrikusios antidiuretinio hormono sekrecijos sindromą (E22.2) 

E87.2 Acidozė 

Acidozė: 

• pieno rūgšties 

• metabolinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• kvėpavimo 

Išskyrus: diabetinę acidozę (E10–E14 su bendru ketvirtuoju simboliu .1) 

E87.3 Alkalozė 

Alkalozė: 

• metabolinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• kvėpavimo 

E87.4 Mišrus šarmų ir rūgščių pusiausvyros sutrikimas 

E87.5 Hiperkalemija 

Kalio [K] perteklius 

Kalio [K] perdozavimas 

E87.6 Hipokalemija 

Kalio *K+ trūkumas 

E87.7 Skysčių perteklius 

Išskyrus: edemą (R60.-) 

E87.8 Kiti elektrolitų ir skysčių pusiausvyros sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimas, nepatikslintas 

Hiperchloremija 

Hipochloremija 

E88 Kiti medţiagų apykaitos sutrikimai 

Jeigu būklę sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: histiocitozę X (lėtinę) (D76.0) 

E88.0 Plazmos baltymų apykaitos sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 

Alfa-1-antitripsino trūkumas 
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Bisalbuminemija 

Išskyrus: lipoproteinų apykaitos sutrikimus (E78.-) 

monokloninę gamopatiją (D47.2) 

polikloninę hipergamaglobulinemiją (D89.0) 

Valdenštremo (Waldenström) makroglobulinemiją (C88.0-) 

E88.1 Lipodistrofija, neklasifikuojama kitur  

Lipodistrofija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: Viplio (Whipple) ligą (K90.8) 

E88.2 Lipomatozė, neklasifikuojama kitur 

Lipomatozė: 

• skausminė *Derkumo (Dercum)] 

• neklasifikuojama kitaip 

E88.8 Kiti patikslinti medţiagų apykaitos sutrikimai 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės defektai: 

• mitochondrijų DNR delecija 

• NADH-kofermento Q reduktazės trūkumas 

• neklasifikuojamas kitaip 

• kofermento Q-citochromreduktazės trūkumas 

• sukcinato kofermento Q reduktazės trūkumas 

Hofa-Kasterto (Hoffa-Kastert) liga  

Lanua-Bensode (Launois-Bensaude) adenolipomatozė 

Mitochondrijų: 

• citopatija, neklasifikuojama kitaip 

• defektas, neklasifikuojamas kitaip 

• liga, neklasifikuojama kitaip 

• sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

• sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

Trimetilaminurija 

 

Pirmiausia nurodykite pasireiškimo, jei žinomas, kodą. 

E88.9 Medţiagų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas 

E89 Vidaus sekrecijos ir medţiagų apykaitos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, 

neklasifikuojami kitur 

E89.0 Hipotirozė, išsivysčiusi po procedūros 

Hipotirozė po švitinimo 

E89.1 Hipoinsulinemija, išsivysčiusi po procedūros 

0401 Hiperglikemija po kasos pašalinimo 

E89.2 Hipoparatirozė, išsivysčiusi po procedūros 

Tetanija po prieskydinių liaukų pašalinimo  

E89.3 Hipopituitarizmas, išsivystęs po procedūros 

Hipopituitarizmas po švitinimo 

E89.4 Kiaušidţių funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros 

E89.5 Sėklidţių funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros 

E89.6 Antinksčių ţievės (šerdinės dalies) funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros 
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E89.8 Kiti vidaus sekrecijos ir medţiagų apykaitos sutrikimai, išsivystę po procedūros  

E89.9 Vidaus sekrecijos ir medţiagų apykaitos sutrikimas, išsivystęs po procedūros, nepatikslintas 

 

 

5 SKYRIUS 

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI  

(F00–F99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

F00–F09 Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai 

F10–F19 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medţiagas 

F20–F29 Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai 

F30–F39 Nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

F40–F48 Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai 

F50–F59 Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais 

F60–F69 Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai 

F70–F79 Protinis atsilikimas 

F80–F89 Psichologinės raidos sutrikimai 

F90–F98 Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

F99 Nepatikslintas psichikos sutrikimas 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

F00*  Demencija sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga 

F02*  Demencija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Apima: fiziologinės raidos sutrikimus 

Išskyrus: simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

ORGANINIAI IR SIMPTOMINIAI PSICHIKOS SUTRIKIMAI 

(F00–F09) 

Šiame poskyryje aprašomi psichikos sutrikimai, kuriuos jungia bendra etiologija, t. y. aiški smegenų liga, pažeidimas ar 

kitoks pakenkimas, sukeliantis smegenų disfunkciją. Ji gali būti pirminė, kai liga, pažeidimas ar kitoks pakenkimas 

tiesiogiai veikia smegenis; arba antrinė, kai sisteminės ligos ir sutrikimai pažeidžia smegenis kaip vieną iš daugelio organų 

ar sistemų. 

Demencija (F00–F03) – tai sindromas, sukeltas smegenų ligos, dažniausiai lėtinės ir progresuojančios, kuria sergant 

pažeidžiama daugelis aukštesniųjų smegenų žievės funkcijų: atmintis, mąstymas, orientacija, suvokimas, skaičiavimo 

įgūdžiai, sugebėjimas mokytis, kalba, protavimas. Sąmonė sutrikusi nebūna. Paprastai pažinimo proceso sutrikimus lydi, 

o kartais būna iki jų atsiradimo, emocijų kontrolės, socialinio elgesio ar motyvacijos pablogėjimas. Šis sindromas 

pasireiškia sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga, smegenų kraujagyslių patologija ir esant kitoms būsenoms, pirminiu ar 

antriniu būdu pažeidusioms smegenis. 

Pagrindinei psichopatologinį sindromą sukėlusiai ligai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

F00* Demencija sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.-†) 

0528 
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Alzheimerio (Alzheimer) liga yra nežinomos etiologijos pirminė degeneracinė smegenų liga, kuriai būdingi 

saviti neurologiniai ir neurocheminiai pakitimai. Jos pradžia dažniausiai nepastebima, eiga lėta, kelerius 

metus nuosekliai progresuojanti. 

F00.0* Demencija, sergant anksti prasidėjusia Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.0†) 

Demencija, sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga, kuri prasideda iki 65 metų ir progresuoja reliatyviai greitai, 

blogėjant daugeliui aukštesniųjų smegenų žievės funkcijų. 

Alzheimerio (Alzheimer) liga, 2 tipas  

Alzheimerio (Alzheimer) tipo priešsenatvinė demencija 

Alzheimerio (Alzheimer) tipo pirminė degeneracinė demencija, prasidedanti priešsenatviniame amžiuje 

F00.1* Demencija, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.1†) 

Demecija, sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga, kuri prasideda sulaukus 65 metų, paprastai aštuntajame 

dešimtmetyje ar dar vėliau progresuoja lėtai, vyraujant atminties pablogėjimui. 

Alzheimerio (Alzheimer) liga, 1 tipas  

Alzheimerio (Alzheimer) tipo pirminė degeneracinė demencija, prasidedanti senatviniame amžiuje 

Alzheimerio (Alzheimer) tipo senatvinė demencija 

F00.2* Demencija, sergant netipiška arba mišria Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.8†) 

Alzheimerio (Alzheimer) tipo netipiška demencija 

F00.9* Nepatikslinta demencija, sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga (G30.9†) 

F01 Kraujagyslinė demencija 

Demencija yra smegenų infarkto, sukelto kraujagyslinio susirgimo, pavyzdžiui, hipertoninės ligos, rezultatas. 

Infarktai paprastai būna maži, bet jų efektai kumuliuojasi. Paprastai prasideda vyresniame amžiuje. 

Apima: arteriosklerozinę demenciją 

F01.0 Staiga prasidėjusi kraujagyslinė demencija 

Paprastai atsiranda staiga po kelių insultų dėl trombozės, embolijų ar hemoragijų galvos smegenų 

kraujagyslėse. Retai to priežastis gali būti vienas stiprus insultas. 

F01.1 Multiinfarktinė demencija 

Jai būdinga laipsniška eiga, priklausanti nuo kelių praeinančių smegenų  išemijos epizodų, kurie sukelia 

infarktų kaupimąsi smegenų parenchimoje. 

Dažniausiai kortikinė demencija 

F01.2 Subkortikinė kraujagyslinė demencija 

Šiuo atveju anamnezėje galima hipertenzija ir išeminės destrukcijos židiniai smegenų pusrutulių baltojoje 

medžiagoje. Smegenų žievė dažniausiai išlieka nepažeista, o tai prieštarauja klinikiniam vaizdui, kuris 

panašus į demenciją, sergant Alzheimerio (Alzheimer) liga. 

F01.3 Mišri kortikinė ir subkortikinė kraujagyslinė demencija 

F01.8 Kita kraujagyslinė demencija 

F01.9 Nepatikslinta kraujagyslinė demencija 

F02* Demencija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Demencija ne dėl Alzheimerio (Alzheimer) ligos ar smegenų kraujagyslių pažeidimo. Ji gali prasidėti bet 

kuriame amžiuje, nors rečiau – seniems žmonėms. 

F02.0* Demencija, sergant Piko (Pick) liga (G31.0†) 

Progresuojanti demencija, kuri prasideda vidutiniame amžiuje ir pasireiškia lėtai progresuojančiais 

asmenybės ir socialinės adaptacijos pakitimais, lydimais žemėjančiu intelektu, blogėjančia atmintimi ir kalba 

kartu su apatija, euforija ir (retkarčiais) ekstrapiramidine simptomatika. 
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F02.1* Demencija, sergant Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga (A81.0†) 

Progresuojanti demencija su įvairia neurologine simptomatika, atsirandančia dėl specifinio morfologinio 

nervų sistemos pakenkimo, kurį, manoma, sukelia tam tikras paveldimas faktorius. Prasideda paprastai 

vidutiniame ar vyresniame amžiuje, bet gali bet kuriame suaugusiojo žmogaus amžiuje. Eiga poūmė, 

mirštama per 1–2 metus. 

F02.2* Demencija, sergant Hantingtono (Huntington) liga (G10†) 

Demencija, atsirandanti kaip plačios smegenų dalies degeneracijos išraiška. Hantingtono (Huntington) liga 

paveldima autosominiu-dominantiniu būdu. Simptomų dažniausiai atsiranda trečiajame ar ketvirtajame 

amžiaus dešimtmetyje. Ligos eiga yra lėta, mirštama dažniausiai per 10–15 metų. 

Demencija, sergant Hantingtono (Huntington) chorėja 

F02.3* Demencija, sergant Parkinsono (Parkinson) liga (G20†) 

Demencija, kuri atsiranda nustatytos Parkinsono (Parkinson) ligos fone. Kol kas nėra žinoma specifinių 

klinikinių šios demencijos požymių. 

Demencija, sergant: 

• drebamuoju paralyžiumi 

• parkinsonizmu 

F02.4* Demencija, sergant ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] liga (B22†) 

Demencija, kuri atsiranda sergant ŽIV liga, kai nėra jokios kitos ligos ar būsenos, išskyrus žmogaus 

imunodeficito viruso (ŽIV) ligą, kuria galima paaiškinti klinikinių požymių buvimą. 

F02.8* Demencija, sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Demencija sergant: 

• smegenų lipidoze (E75.-†) 

• epilepsija (G40.-†) 

• hepatolentikuline degeneracija (E83.0†) 

• hiperkalcemija (E83.5†) 

• hipotiroze, įgyta (E01.-†, E03.-†) 

• intoksikacija (T36–T65†) 

• Levi (Lewy) kūnelių liga (G31.3†) 

• išsėtine skleroze (G35†) 

• neurosifiliu (A52.1†) 

• niacino trūkumu *pelagra+ (E52†) 

• mazginiu poliartritu (polyarteritis nodosa) (M30.0†) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.-†) 

• tripanosomozėmis (B56.-†, B57.-†) 

• uremija (N18.5†) 

• vitamino B12 trūkumu (E53.8†) 

F03 Nepatikslinta demencija  

Priešsenatvinė: 

• demencija, neklasifikuojama kitaip 

• psichozė, neklasifikuojama kitaip  

Pirminė degeneracinė demencija, neklasifikuojama kitaip 

Senatvinė: 

• demencija: 

 • depresinio arba paranoidinio tipo 

 • neklasifikuojama kitaip 

• psichozė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: senatvinę demenciją su delyru arba ūminę suglumimo būseną (F05.1) 

senatvę, neklasifikuojamą kitaip (R54) 
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F04 Organinis amnezinis sindromas, nesusijęs su alkoholio arba kitų psichoaktyviųjų 

medţiagų vartojimu 

Sindromas, kai dominuoja didelis atminties sutrikimas neseniai ir seniai buvusiems įvykiams. Nors išlikęs 

sugebėjimas pakartoti, sugebėjimas išmokti naują medžiagą yra gerokai pablogėjęs, nebesiorientuojama 

laike. Gali būti konfabuliacijų, tačiau suvokimas ir kitos kognityvinės funkcijos, tarp jų ir intelektas, paprastai 

išlieka nepakenktos. Prognozę nulemia esančio pažeidimo eiga. 

Išskyrus: amneziją: 

• anterogradinę (R41.1) 

• disociacinę (F44.0) 

• kitas amnezijos rūšis (R41.3) 

• retrogradinę (R41.2) 

Korsakovo (Korsakov) sindromą: 

• sukeltą alkoholio arba nepatikslintą (F10.6) 

• sukeltą kitos psichoaktyviosios medžiagos (F11–F19 dažnai su ketvirtuoju ženklu .6) 

F04.0 Potrauminė amnezija 

F04.00 Nepatikslinta potrauminė amnezija 

F04.01 Potrauminė amnezija, trunkanti maţiau nei 24 valandas 

F04.02 Potrauminė amnezija, trunkanti ne maţiau kaip 24 valandas, bet trumpiau kaip 14 dienų 

F04.03 Potrauminė amnezija, trunkanti ne maţiau kaip 14 dienų 

F04.9 Nepatikslintas amnezinis sindromas 

Nealkoholinė Korsakovo (Korsakov) psichozė arba sindromas 

F05 Delyras, nesusijęs su alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medţiagomis 

Etiologiškai nespecifinis organinis smegenų funkcijos sutrikimo sindromas, apibūdinamas kartu 

pasireiškiančiais sąmonės ir dėmesio, suvokimo, mąstymo, atminties, psichomotorinio elgesio, emocijų bei 

miego ir budrumo ciklo sutrikimais. Sindromo trukmė gali būti įvairi, o simptomų išraiška svyruoti nuo 

lengvo iki labai sunkaus. 

Apima: ūminį (-ią) ir poūmį (-ę): 

• smegenų sindromą 

• suglumimo būseną (nealkoholinę) 

• infekcinę psichozę 

• organinę reakciją 

• psichoorganinį sindromą 

Išskyrus: alkoholio sukeltą arba nepatikslintą baltąją karštligę (delirium tremens) (F10.4) 

F05.0 Delyras be demencijos 

F05.1 Delyras, esant demencijai 

Būsenos, atitinkančios minėtus kriterijus, bet atsirandančios demencijos eigoje (F00–F03). 

F05.8 Kitas delyras 

Mišrios kilmės delyras 

F05.9 Nepatikslintas delyras 

F06 Kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų paţeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos 
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Ši kategorija apima įvairias būkles, kai sutrinka smegenų veikla dėl pirminės smegenų ligos, dėl sisteminės 

ligos, antriniu būdu pažeidžiančios smegenis, dėl egzogeninių toksinių medžiagų arba hormonų, dėl 

endokrininių sutrikimų ar kitos somatinės ligos. 

Išskyrus: psichikos sutrikimus su: 

• delyru (F05.-) 

• demencija, klasifikuojama F00–F03 

psichikos ir elgesio sutrikimus, vartojant alkoholį ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas (F10–F19) 

F06.0 Organinė haliucinozė 

Sutrikimas, kuriam būdingos nuolatinės ar pasikartojančios haliucinacijos, dažniausiai regos ar klausos, esant 

nesutrikusiai sąmonei. Gali būti kliedesinė haliucinacijų interpretacija, tačiau kliedesiai nėra dominuojantis 

klinikinis požymis. Kritika gali išlikti. 

Organinė haliucinacinė būsena (nealkoholinė) 

Išskyrus: alkoholinę haliucinozę (F10.5) 

šizofreniją (F20.-) 

F06.1 Organinis katatoninis sutrikimas 

Sutrikimas, kuriam būdingas sumažėjęs (stuporas) ar padidėjęs (sujaudinimas) psichomotorinis aktyvumas, 

susijęs su katatoniniais simptomais. Psichomotorinio sutrikimo kraštutinės būsenos gali keistis. 

Išskyrus: katatoninę šizofreniją (F20.2) 

stuporą: 

• disociacinį (F44.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (R40.1) 

F06.2 Organinis kliedesinis [panašus į šizofreniją] sutrikimas 

Sutrikimas, kai vyrauja nuolatiniai ar pasikartojantys kliedesiai. Jie gali būti kartu su haliucinacijomis. Gali būti 

ir kai kurių šizofrenijai būdingų simptomų, tokių kaip įmantrios haliucinacijos ar mąstymo sutrikimas. 

Paranoidinės ir paranoidinės haliucinacinės organinės būsenos 

Panaši į šizofreniją psichozė, sergant epilepsija 

Išskyrus: sutrikimą (-us): 

• ūminius ir praeinančius psichozinius (F23.-) 

• nuolatinį kliedesinį (F22.-) 

• narkotikų sukeltus psichozinius (F11–F19 dažnai su ketvirtuoju ženklu .5) 

šizofreniją (F20.-) 

F06.3 Organiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

Sutrikimai, kuriems būdingi nuotaikos ar afekto pokyčiai, paprastai lydimi pakitusio bendro aktyvumo lygio. 

Sutrikimai gali atitikti depresijos, hipomanijos, manijos ar bipolinio sutrikimo kriterijus (žr. F30–F38), tačiau 

turi būti atsiradę dėl organinio sutrikimo. 

Išskyrus: nuotaikos sutrikimus, neorganinius ar nepatikslintus (F30–F39) 

F06.30 Nepatikslintas organinis nuotaikos [afektinis] sutrikimas 

F06.31 Organinė manija 

F06.32 Organinis bipolinis sutrikimas 

F06.33 Organinė depresija 

F06.34 Organinis mišrus afektinis sutrikimas 

F06.39 Kitas organinis nuotaikos [afektinis] sutrikimas 

F06.4 Organinis nerimo sutrikimas 
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Sutrikimas, kuriam būdingi pagrindiniai apibendrinto nerimo sutrikimo (F41.1), panikos sutrikimo (F41.0) arba 

jų abiejų derinio požymiai, kurie atsirado dėl organinio sutrikimo. 

Išskyrus: nerimo sutrikimą, neorganinį ar nepatikslintą (F41.-) 

F06.5 Organinis disociacinis sutrikimas 

Sutrikimas, kuriam būdingas normalios praeities atsiminimų integracijos, tapatumo suvokimo, dabarties 

pojūčių įsisąmoninimo ar kūno judesių kontrolės dalinis ar visiškas praradimas (žr. F44.-), atsiradęs dėl 

organinio sutrikimo. 

Išskyrus: disociacinius [konversinius] sutrikimus, neorganinius arba nepatikslintus (F44.-) 

F06.6 Organinis emocinio labilumo [asteninis] sutrikimas 

Sutrikimas, kuriam būdingas emocinis nesusivaldymas arba labilumas, nuovargis ar keletas nemalonių 

somatinių pojūčių (pvz., svaigulys) ir skausmai, atsiradę dėl organinio sutrikimo. 

Išskyrus: somatoforminius sutrikimus, neorganinius arba nepatikslintus (F45.-) 

F06.7 Lengvas kognityvinis sutrikimas  

0532 

Tai sutrikimas, kuriam būdingas atminties susilpnėjimas, sunkumai mokytis ir sumažėjusi dėmesio 

koncentracija, kai atliekant užduotį reikia nuolat daryti pertraukas, bandant atlikti užduotį, dažnai 

pajuntamas protinis nuovargis, o išmokti naują informaciją subjektyviai atrodo sunku, net jei objektyviai 

vertinant sunkumų nepastebima. Šie simptomai yra nepakankami demencijos (F00–F03) arba delyro (F05.-) 

diagnozėms nustatyti. Ši diagnozė turi būti nustatoma tik esant ryšiui su somatine patologija ir neturi būti 

naudojama, jei yra bet kuris psichikos ar elgesio sutrikimas, klasifikuojamas F10–F99. Šis sutrikimas gali 

atsirasti prieš, kartu arba po daugelio smegenų ir sisteminių infekcinių ar somatinių sutrikimų. Nebūtinai 

randamas pirminis neurologinis smegenų pakenkimas. Šis sutrikimas turi būti skiriamas nuo 

poencenfalitinio sindromo (F07.1) ir potrauminio sindromo (F07.2), atsižvelgiant į skirtingą etiologiją, 

švelnesnius ir ne tokius gausius simptomus bei trumpesnę eigą.   

F06.8 Kiti patikslinti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų paţeidimo, disfunkcijos ir somatinės 

ligos 

F06.9 Nepatikslintas sutrikimas dėl galvos smegenų paţeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos 

Organinis: 

• smegenų sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

• psichikos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F07 Asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, paţeidimo ir disfunkcijos 

Asmenybės ir elgesio pakitimas gali atsirasti kartu su galvos smegenų liga, pažeidimu ar disfunkcija arba būti 

kaip liekamasis reiškinys. 

F07.0 Organinis asmenybės sutrikimas 

Šiam sutrikimui būdingas labai pakitęs įprastinis premorbidinis elgesys. Ypač pakinta emocijų, poreikių ir 

impulsų išraiška. Kliniškai taip pat gali pasireikšti kognityvinių funkcijų ir seksualinės sferos pakitimai.  

Organiniai sutrikimai: 

• pseudopsichopatinė asmenybė 

• pseudoretarduota asmenybė 

Sindromai: 

• kaktinės skilties 

• limbinės epilepsijos asmenybinis 

• lobotominis 

• poleukotominis 

Išskyrus: ilgalaikį asmenybės pakitimą po: 

• katastrofos (F62.0) 
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• psichikos ligos (F62.1) 

potrauminį sindromą (F07.2) 

poencefalitinį sindromą (F07.1) 

specifinį asmenybės sutrikimą (F60.-) 

F07.1 Poencefalitinis sindromas 

Šis sindromas apima liekamuosius nespecifinius ir kintančius elgesio pokyčius, atsirandančius sveikstant po 

virusinio ar bakterinio encefalito. Pagrindinis skirtumas tarp šio sutrikimo ir organinio asmenybės sutrikimo 

yra tai, kad jis praeina. 

Išskyrus: organinį asmenybės sutrikimą (F07.0) 

F07.2 Potrauminis sindromas 

Tai sindromas, atsirandantis po galvos traumos (paprastai po sunkios, kai asmuo buvo praradęs sąmonę) ir 

pasireiškiantis šiais simptomais: galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, dirglumas, negebėjimas 

susikoncentruoti ir atlikti protines užduotis, pakenkta atmintis, nemiga, sumažėjusi tolerancija stresui, 

emociniam sujaudinimui ar alkoholiui. 

Potrauminis smegenų sindromas, nepsichozinis 

Potrauminis sindromas (encefalopatija) 

F07.8 Kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, paţeidimo ir 

disfunkcijos 

Dešiniojo smegenų pusrutulio organinis afektinis sutrikimas 

F07.9 Nepatikslintas organinis asmenybės ir elgesio sutrikimas dėl galvos smegenų ligos, paţeidimo 

ar disfunkcijos 

Organinis psichosindromas 

F09 Nepatikslintas organinis arba simptominis psichikos sutrikimas 

Psichozės: 

• organinė, neklasifikuojama kitaip 

• simptominė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: psichozę, neklasifikuojamą kitaip (F29) 

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS 

MEDŢIAGAS 

(F10–F19)  

0503 

Šis poskyris apima platų spektrą sutrikimų, kurie skiriasi sunkumu ir klinikine išraiška, bet visus juos galima susieti su vienos 

arba daugiau psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu (gali būti skiriamos medicininiams tikslams arba ne). Trečiasis kodo 

ženklas nurodo vartotą medžiagą, o ketvirtasis – klinikinę būklę. Kodai turi būti naudojami kiekvienai atskirai medžiagai, 

kaip reikalaujama, bet reikia pažymėti, kad ne visi keturženkliai kodai gali būti pritaikyti visoms medžiagoms. 

Identifikuoti vartotą psichoaktyviąją medžiagą reikia remiantis kiek įmanoma daugiau šaltinių: anamneze, objektyviu kraujo 

ir kitų kūno skysčių mėginių tyrimu, būdingais somatiniais ir psichologiniais simptomais, klinikiniais požymiais ir elgesiu 

bei kitais šaltiniais, tokiais kaip paciento turimi narkotikai ar trečiųjų asmenų liudijimai. Dauguma narkomanų vartoja 

daugiau nei vieną narkotikų rūšį, tačiau sutrikimo diagnozė turėtų būti klasifikuojama (kai tai įmanoma) pagal medžiagą 

arba jų klasę, kuri sukėlė ar labiausiai prisidėjo prie klinikinio sindromo atsiradimo. Kita diagnozė turi būti taikoma, jei 

psichoaktyvioji medžiaga sukėlė intoksikaciją (ketvirtas ženklas .0) arba buvo žalingas vartojimas (ketvirtasis ženklas .1), 

išsivystė priklausomybės sindromas (ketvirtas ženklas .2) ar kiti sutrikimai (ketvirtas ženklas .3–.9). 

Tik tais atvejais, kai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pobūdis yra chaotiškas ir nenusakomas arba kai skirtingų narkotikų 

poveikis yra neišskiriamai susijęs, galima naudoti kodą F19.-. 

Išskyrus: piktnaudžiavimą priklausomybės nesukeliančiomis medžiagomis (F55) 
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Toliau nurodytas ketvirtas kodas, skirtas kodams F10–F19: 

.0  ūminė intoksikacija  

 Tai būklė, kuri atsiranda dėl psichoaktyviosios medžiagos pavartojimo, kai sutrinka sąmonė, pažinimas, suvokimas, 

afektas, elgesys ir kitos psichofiziologinės funkcijos bei reakcijos. Sutrikimai yra tiesiogiai susiję su ūminiu medžiagos 

farmakologiniu poveikiu. Ilgainiui ūminės intoksikacijos sukelti sveikatos sutrikimai praeina. Pasveikstama visiškai, 

išskyrus atvejus, kai pažeidžiami audiniai arba atsiranda kitų komplikacijų, tokių kaip trauma, paspringimas vėmalų 

mase, delyras, koma, traukuliai ir kitos medicininės komplikacijos. Jų pobūdis priklauso nuo vartotos medžiagos 

farmakologinio poveikio ir vartojimo būdo. 

  

 Staigus girtumas, sergant alkoholizmu  

 Nemalonus apsvaigimas dėl haliucinogeninių narkotikų (angl. – bad trips)  

 Girtumas, neklasifikuojamas kitaip  

 Patologinė intoksikacija 

 Transas ir savitvardos praradimas dėl intoksikacijos psichoaktyviąja medžiaga 

 Išskyrus: apsinuodijimą (T36–T50)  

.1  ţalingas vartojimas  

 Tai psichoaktyviosios medžiagos vartojimo būdas, kuris kenkia sveikatai. Gali pakenkti somatinei būklei (pavyzdžiui, 

hepatitas nuo sau injekuojamų narkotikų) arba psichikai (pvz., depresinio sutrikimo epizodai dėl gausaus alkoholio 

vartojimo). 

 

 Psichoaktyviosios medžiagos vartojimo sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

.2  priklausomybės sindromas   

 Tai elgesio, kognityvinių ir fiziologinių reiškinių kompleksas, kuris atsiranda dėl kartotinio medžiagos vartojimo. 

Tipiškiausi šio sindromo požymiai yra stiprus troškimas vartoti psichoaktyviąją medžiagą, sunkumas kontroliuoti 

vartojimą, vartojimas, nepaisant žalingų pasekmių, medžiagos vartojimas individui yra svarbesnis nei kiti veiksmai ar 

įsipareigojimai, padidėjusi tolerancija vartojamai medžiagai ir kai kuriais atvejais fizinės abstinencijos būklė.  

 

 Priklausomybės sindromas gali būti specifiškas medžiagai (pvz., tabakui, alkoholiui arba diazepamui), medžiagų klasei 

(pvz., opiatams) arba didesnei įvairių farmakologinių medžiagų grupei. 

 

 Lėtinis alkoholizmas 

 Dipsomanija  

 Narkomanija   

.3  abstinencijos būklė 

 Tai grupė įvairiai besiderinančių ir įvairaus sunkumo laipsnio simptomų, atsirandančių visiškai ar santykinai susilaikant 

nuo medžiagos po ilgalaikio ir nuolatinio vartojimo. Abstinencijos būklės pradžia ir eiga priklauso nuo laiko ir nuo 

medžiagos, kuri buvo vartota prieš pat susilaikymą ar vartojimo sumažinimą, rūšies bei dozės. Abstinencijos būklę gali 

komplikuoti traukuliai.   

.4  abstinencijos būklė su delyru  

 Tai būklė, kuriai esant, abstinencijos būsena (žr. .3) yra komplikuota delyru, aprašytu F05.-. Gali būti ir traukulių. Kai 

tikėtina, kad etiologijai įtakos turi ir organiniai veiksniai, būklė turi būti koduojama F05.8.   

 

 (Baltoji karštligė (Delirium tremens) (sukelta alkoholio) 

.5  psichozinis sutrikimas 

 Tai psichozinių reiškinių visuma, pasireiškianti vartojant psichoaktyviąją medžiagą ar tuoj po vartojimo ir 

nepaaiškinama vien kaip ūminė intoksikacija arba dalis abstinencijos būklės. Šiam sutrikimui būdingos haliucinacijos 

(dažniausiai klausos, tačiau gali būti ir kitų jutimo organų), klaidingi pažinimai, kliedesiai (dažnai paranoidinio arba 

persekiojimo pobūdžio), psichomotorinio aktyvumo sutrikimai (sujaudinimas arba stuporas) ir nenormalus afektas, 

kuris gali svyruoti nuo intensyvios baimės iki ekstazės. Sąmonė paprastai yra aiški, bet gali būti tam tikro laipsnio 

nedidelis jos susiaurėjimas.  
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 Alkoholinis (-ė):  

 • haliucinozė  

 • pavydas  

 • paranoja  

 • psichozė, neklasifikuojama kitaip    

 Išskyrus: alkoholio ar kitos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą rezidualinį arba vėlai atsirandantį psichozinį 

sutrikimą (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .7) 

.6  amnezinis sindromas 

 Tai sindromas, susijęs su dideliu lėtiniu trumpalaikės ir ilgalaikės atminties pakenkimu. Pakartojimas paprastai išlieka 

nepakitęs, o trumpalaikei atminčiai yra pakenkiama labiau nei ilgalaikei. Dažniausiai būna didelių laiko ir įvykių 

eiliškumo suvokimo, taip pat sugebėjimo išmokti naują medžiagą sutrikimų. Konfabuliacijų gali būti arba ne. Kitos 

kognityvinės funkcijos paprastai būna santykinai gerai išlikusios, ir amneziniai defektai yra neproporcingai dideli, 

palyginti su jomis.  

 Amnezinis sutrikimas, sukeltas alkoholio arba narkotikų  

 Korsakovo (Korsakov) psichozė arba sindromas, sukeltas alkoholio arba kitos psichoaktyviosios medžiagos, arba 

nepatikslinta 

 Išskyrus:  nealkoholinę Korsakovo (Korsakov) psichozę arba sindromą (F04.9)   

   potrauminę amneziją (F04.0-) 

.7  rezidualinis arba vėlai atsirandantis psichozinis sutrikimas   

 Sutrikimas, kai alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos sukelti kognityviniai, afekto, asmenybės ir elgesio 

pakitimai užsitęsia ilgiau nei laikotarpis, per kurį, kaip priimta manyti, tiesiogiai veikia psichoaktyvioji medžiaga. 

Sutrikimo pradžia turėtų tiesiogiai sietis su alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos vartojimu. Tie atvejai, kai 

sutrikimas prasideda vėliau nei medžiagos vartojimo epizodas, turėtų būti koduojami šiame skyriuje, tik kai yra aiškūs 

ir įtikinami įrodymai, kad būklę galima susieti su rezidualiniu medžiagos poveikiu. Reminiscencijos gali būti 

atskiriamos nuo psichozinių sutrikimų dėl savo epizodinės prigimties, dažniausiai neilgos trukmės, kartais 

besikartojančių ankstesnių, susijusių su alkoholiu ar narkotikais, pojūčių (angl. – flashbacks). 

 Alkoholinė demencija, neklasifikuojama kitaip   

 Lėtinis alkoholinis smegenų sindromas   

 Demencija ir kitos lengvesnės nuolatinio kognityvinio pakenkimo formos  

 Reminiscencijos 

 Vėlai atsirandantis psichoaktyviosios medžiagos sukeltas psichozinis sutrikimas  

 Pohaliucinogeninis suvokimo sutrikimas  

 Rezidualinis:  

 • afektinis sutrikimas  

 • asmenybės ir elgesio sutrikimas   

 Išskyrus: alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos sukeltą:   

 • Korsakovo (Korsakov) sindromą (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .6)   

 • psichozę (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .5) 

.8 kiti psichikos ir elgesio sutrikimai 

.9 nepatikslintas psichikos ir elgesio sutrikimas 

F10 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį 

Žr. poskyrius 

F11 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opiatus 
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Žr. poskyrius 

F12 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant narkotines medţiagas iš kanapių 

Žr. poskyrius 

F13 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant raminamąsias ir migdomąsias medţiagas 

Žr. poskyrius 

F14 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kokainą 

Žr. poskyrius 

F15 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną 

Žr. ketvirtojo ženklo poskyrius 

Toliau pateikti penktojo ženklo poskyriai yra skirti F15.0–F15.9 kodams stimuliatoriui identifikuoti: 

 

0 nepatikslinti stimuliatoriai  

 

 1 metilamfetaminas 

        metamfetaminas 

 

 9 kiti patikslinti stimuliatoriai 

        amfetaminas 

        kofeinas 

F15.0 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, ūminė 

intoksikacija 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

Tai būklė, kuri atsiranda dėl psichoaktyviosios medžiagos pavartojimo, kai sutrinka sąmonė, pažinimas, 

suvokimas, afektas, elgesys ir kitos psichofiziologinės funkcijos bei reakcijos. Sutrikimai yra tiesiogiai susiję 

su ūminiu medžiagos farmakologiniu poveikiu. Ilgainiui ūminės intoksikacijos sukelti sveikatos sutrikimai 

praeina. Pasveikstama visiškai, išskyrus atvejus, kai pažeidžiami audiniai arba atsiranda kitų komplikacijų, 

tokių kaip trauma, paspringimas vėmalų mase, delyras, koma, traukuliai ir kitos medicininės komplikacijos. 

Jų pobūdis priklauso nuo vartotos medžiagos farmakologinės klasės ir vartojimo būdo. 

 Staigus girtumas, sergant alkoholizmu  

  Nemalonus apsvaigimas dėl haliucinogeninių narkotikų (angl. – bad trips)  

  Girtumas, neklasifikuojamas kitaip  

  Patologinė intoksikacija 

  Transas ir savitvardos praradimas dėl intoksikacijos psichoaktyviąja medžiaga 

Išskyrus: apsinuodijimą (T36–T50) 

F15.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, ţalingas 

vartojimas 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

 Tai psichoaktyviosios medžiagos vartojimo būdas, kuris kenkia sveikatai. Gali pakenkti somatinei būklei 

(pavyzdžiui, hepatitas nuo sau injekuojamų narkotikų) arba psichikai (pvz., depresinio sutrikimo epizodai dėl 

gausaus alkoholio vartojimo). 

 

Psichoaktyviosios medžiagos vartojimo sutrikimas 
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F15.2 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

priklausomybės sindromas 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

 Tai elgesio, kognityvinių ir fiziologinių reiškinių kompleksas, kuris atsiranda dėl kartotinio medžiagos 

vartojimo. Tipiškiausi šio sindromo požymiai yra stiprus troškimas vartoti psichoaktyviąją medžiagą, 

sunkumas kontroliuoti vartojimą, vartojimas, nepaisant žalingų pasekmių, medžiagos vartojimas individui yra 

svarbesnis nei kiti veiksmai ar įsipareigojimai, padidėjusi tolerancija vartojamai medžiagai ir kai kuriais 

atvejais fizinės abstinencijos būklė.  

 

 Priklausomybės sindromas gali būti specifiškas medžiagai (pvz., tabakui, alkoholiui arba diazepamui), 

medžiagų klasei (pvz., opiatams) arba didesnei įvairių farmakologinių medžiagų grupei. 

 

Lėtinis alkoholizmas 

Dipsomanija 

Narkomanija  

F15.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

abstinencijos būklė 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

 Tai grupė įvairiai besiderinančių ir įvairaus sunkumo laipsnio simptomų, atsirandančių visiškai ar santykinai 

susilaikant nuo medžiagos po ilgalaikio ir nuolatinio vartojimo. Abstinencijos būklės pradžia ir eiga priklauso 

nuo laiko ir nuo medžiagos, kuri buvo vartota prieš pat susilaikymą ar vartojimo sumažinimą, rūšies bei dozės. 

Abstinencijos būklę gali komplikuoti traukuliai.   

F15.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

abstinencijos būklė su delyru 

Žr. poskyrius 

 Tai būklė, kuriai esant abstinencijos būsena (žr. .3) yra komplikuota delyru, aprašytu F05.-. Gali būti ir 

traukulių. Kai tikėtina, kad etiologijai turi įtakos ir organiniai veiksniai, būklė turi būti koduojama F05.8.   

 

  Baltoji karštligė (Delirium tremens) (sukelta alkoholio) 

F15.5 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

psichozinis sutrikimas 

Žr. poskyrius 

 Tai psichozinių reiškinių visuma, pasireiškianti vartojant psichoaktyviąją medžiagą ar tuoj po vartojimo ir 

nepaaiškinama vien kaip ūminė intoksikacija arba dalis abstinencijos būklės. Šiam sutrikimui būdingos 

haliucinacijos (dažniausiai klausos, tačiau gali būti ir kitų jutimo organų), klaidingi pažinimai, kliedesiai (dažnai 

paranoidinio arba persekiojimo pobūdžio), psichomotorinio aktyvumo sutrikimai (sujaudinimas arba 

stuporas) ir nenormalus afektas, kuris gali svyruoti nuo intensyvios baimės iki ekstazės. Sąmonė paprastai yra 

aiški, tačiau gali būti tam tikro laipsnio nedidelis jos susiaurėjimas.  

 

   Alkoholinis (-ė):  

   • haliucinozė  

   • pavydas  

   • paranoja  

   • psichozė, neklasifikuojama kitaip    

  Išskyrus: alkoholio ar kitos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą rezidualinį arba vėlai atsirandantį 

psichozinį sutrikimą (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .7) 

F15.6 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

amnezinis sindromas 
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Žr. penktojo ženklo poskyrius 

Tai sindromas, susijęs su dideliu lėtiniu pakenkimu trumpalaikei ir ilgalaikei atminčiai. Pakartojimas paprastai 

išlieka nepakitęs, o trumpalaikei atminčiai yra pakenkiama labiau nei ilgalaikei. Dažniausiai būna didelių laiko 

ir įvykių eiliškumo suvokimo, taip pat sugebėjimo išmokti naują medžiagą sutrikimų. Konfabuliacijų gali būti 

arba ne. Kitos kognityvinės funkcijos paprastai būna santykinai gerai išlikusios ir amneziniai defektai, palyginti 

su jomis, yra neproporcingai dideli.  

 

   Amnezinis sutrikimas, sukeltas alkoholio arba narkotikų  

   Korsakovo (Korsakov) psichozė arba sindromas, sukeltas alkoholio arba kitos psichoaktyviosios 

medžiagos, arba nepatikslinta 

  Išskyrus:  nealkoholinę Korsakovo (Korsakov) psichozę arba sindromą (F04.9)   

     potrauminę amneziją (F04.0-) 

F15.7 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

rezidualinis arba vėlai atsirandantis psichozinis sutrikimas 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

 Sutrikimas, kai alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos sukelti kognityviniai, afekto, asmenybės ir elgesio 

pakitimai užsitęsia ilgiau nei laikotarpis, per kurį, kaip priimta manyti, tiesiogiai veikia psichoaktyvioji 

medžiaga. Sutrikimo pradžia turėtų tiesiogiai sietis su alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos vartojimu. 

Tie atvejai, kai sutrikimas prasideda vėliau nei medžiagos vartojimo epizodas, turėtų būti koduojami šiame 

skyriuje, tik kai yra aiškūs ir įtikinami įrodymai, kad būklę galima susieti su rezidualiniu medžiagos poveikiu. 

Reminiscencijos gali būti atskiriamos nuo psichozinių sutrikimų dėl savo epizodinės prigimties, dažniausiai 

neilgos trukmės, kartais besikartojančių ankstesnių, susijusių su alkoholiu ar narkotikais, pojūčių (angl. – 

flashbacks). 

 

   Alkoholinė demencija, neklasifikuojama kitaip   

   Lėtinis alkoholinis smegenų sindromas   

   Demencija ir kitos lengvesnės nuolatinio kognityvinio pakenkimo formos  

   Reminiscencijos 

   Vėlai atsirandantis psichoaktyviosios medžiagos sukeltas psichozinis sutrikimas  

   Pohaliucinogeninis suvokimo sutrikimas  

   Rezidualinis:  

   • afektinis sutrikimas  

   • asmenybės ir elgesio sutrikimas   

  Išskyrus: alkoholio arba psichoaktyviosios medžiagos sukeltą:   

             • Korsakovo (Korsakov) sindromą (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .6)   

                 • psichozę (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .5) 

F15.8 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, kiti 

psichikos ir elgesio sutrikimai 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

F15.9 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitus stimuliatorius, taip pat ir kofeiną, 

nepatikslintas psichikos ir elgesio sutrikimas 

Žr. penktojo ženklo poskyrius 

F16 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant haliucinogenus 

Žr. poskyrius 

F17 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant tabaką 
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Žr. poskyrius 

F18 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant lakias medţiagas 

Žr. poskyrius 

F19 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kelis narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias 

medţiagas 

Žr. poskyrius 

Šis kodas turi būti taikomas tik tada, kai yra žinoma, kad vartojamos dvi ar daugiau psichoaktyviųjų medžiagų, 

tačiau neįmanoma įvertinti, kuri medžiaga padarė didžiausią įtaką sutrikimams atsirasti. Be to, kadangi 

dauguma narkomanų vartoja daugiau nei vieną narkotikų rūšį ir patys dažnai tiksliai nežino, kokią 

psichoaktyviąją medžiagą vartoja, šis kodas gali būti naudojamas ir situacijoms, kai nėra žinoma kelių ar net 

visų vartojamų psichoaktyviųjų medžiagų identifikacija.  

Apima: piktnaudžiavimą narkotikais, neklasifikuojamą kitaip 

ŠIZOFRENIJA, ŠIZOTIPINIS IR KLIEDESINIAI SUTRIKIMAI 

(F20–F29) 

Šis skyrius apima svarbiausią šios grupės sutrikimą šizofreniją, šizotipinį sutrikimą, nuolatinius kliedesinius sutrikimus ir 

didesnę grupę ūminių bei praeinančių psichozinių sutrikimų. Šizoafektiniai sutrikimai palikti šiame skyriuje, nepaisant jų 

prieštaringo pobūdžio. 

F20 Šizofrenija 

Šizofreniniams sutrikimams apskritai yra būdingi esminiai ir specifiniai mąstymo bei suvokimo sutrikimai ir 

neadekvatus arba blankus afektas. Būdinga aiški sąmonė, intelektas paprastai išlieka, nors tam tikrų 

kognityvinių trūkumų, bėgant laikui, gali atsirasti. Svarbiausi psichopatologiniai fenomenai yra minčių 

skambėjimas, minčių įdėjimas ar atėmimas, minčių perdavimas, kliedesinis suvokimas, poveikio, įtakos ar 

pasyvumo kliedesiai, klausos haliucinacijos, pasireiškiančios balsais, komentuojančiais arba aptariančiais 

pacientą trečiuoju asmeniu, mąstymo sutrikimai ir negatyvūs simptomai.  

Šizofreninių sutrikimų eiga gali būti nepertraukiama arba epizodinė su progresuojančiu arba nekintamu 

defektu, gali būti vienas arba daugiau epizodų su visiška arba daline remisija. Šizofrenija neturėtų būti 

diagnozuojama, kai yra ryškių depresijos ar manijos simptomų, nebent yra aišku, kad šizofrenijos simptomai 

pasireiškė anksčiau už afektinius. Šizofrenija taip pat neturi būti diagnozuojama, esant aiškiai smegenų ligai, 

narkotinei intoksikacijai ar abstinencijai. Panašūs sutrikimai, kylantys esant epilepsijai ar kitai smegenų ligai, 

turi būti koduojami F06.2, o sukelti psichoaktyviųjų medžiagų – F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .5. 

Išskyrus: šizofreniją: 

• ūminę (nediferencijuotą) (F23.2-) 

• ciklinę (F25.2) 

šizofreninę reakciją (F23.2-) 

šizotipinį sutrikimą (F21) 

F20.0 Paranoidinė šizofrenija 

Klinikiniame vaizde dominuoja sąlyginai stabilūs, dažniausiai paranoidiniai kliedesiai, kuriuos paprastai lydi 

haliucinacijos, ypač klausos, ir kiti suvokimo sutrikimai. Afektų, valios ir kalbos sutrikimų bei katatonijos 

simptomų nebūna arba jie nedideli. 

Parafreninė šizofrenija 

Išskyrus: involiucinę paranoidinę būseną (F22.8) 

paranoją (F22.0) 

F20.1 Hebefreninė šizofrenija 

Šizofrenijos forma, kuriai būdingi ryškūs afektiniai pakitimai, trumpalaikiai ir fragmentiški kliedesiai bei 

haliucinacijos, neatsakingas ir neprognozuojamas elgesys bei manieringumas. Nuotaika yra paviršutiniška ir 
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neadekvati, mąstymas sutrikęs, o kalba inkoherentiška. Būdingas polinkis į socialinę izoliaciją. Prognozė 

bloga, nes greitai atsiranda negatyvių simptomų, ypač afekto nuskurdimas ir valios praradimas. Hebefrenija 

turi būti diagnozuojama paauglystėje arba jaunystėje.  

Dezorganizuota šizofrenija 

Hebefrenija 

F20.2 Katatoninė šizofrenija 

Katatoninės šiizofrenijos klinikinėje išraiškoje dominuoja ryškūs psichomotorinio aktyvumo sutrikimai, kurie 

gali svyruoti nuo hiperkinezės iki stuporo arba nuo automatinio paklusnumo iki negatyvizmo. Ilgą laiką 

išbūnama nenatūraliose pozose. Intensyvaus psichomotorinio sujaudinimo epizodai gali būti ryškiausias šios 

būsenos požymis. Katatonijos fenomenas gali būti kartu su sapnine (oneiroidine) būsena ir gyvomis 

sceninėmis haliucinacijomis.   

Katatoninis stuporas 

Šizofreninis (-ė): 

• katalepsija 

• katatonija 

• vaškinis lankstumas 

F20.3 Nediferencijuota šizofrenija 

Psichoziniai sutrikimai turi atitikti bendruosius šizofrenijos diagnostinius kriterijus, tačiau nepatvirtinti nė 

vienos šizofrenijos formos, koduojamos F20.0–F20.2, arba turi pasireikšti požymiai, būdingi kelioms 

šizofrenijos formoms, bei nė viena jų neturi būti dominuojanti.  

Netipinė šizofrenija 

Išskyrus: ūminį panašų į šizofreniją psichozinį sutrikimą (F23.2-) 

lėtinę nediferencijuotą šizofreniją (F20.5) 

pošizofreninę depresiją (F20.4) 

F20.4 Pošizofreninė depresija 

Depresijos epizodas, kuris gali būti ilgalaikis, atsiradęs po šizofrenijos epizodo. Kai kurie šizofrenijos 

simptomai, tiek teigiami, tiek neigiami, turi būti išlikę, bet turi nedominuoti klinikiniame vaizde. Šis 

depresinis sutrikimas yra susijęs su padidėjusia suicido rizika. Jei pacientui nebėra būdingi jokie šizofrenijos 

simptomai, turi būti diagnozuojamas depresijos epizodas (F32.-). Jei šizofrenijos simptomai vis dar tebėra 

ryškūs, paliekama atitinkamos šizofrenijos formos diagnozė (F20.0–F20.3). 

F20.5 Rezidualinė šizofrenija 

Tai lėtinė šizofreninio sutrikimo stadija, progresavusi nuo ankstyvosios iki vėlyvosios stadijos. Būdingi 

ilgalaikiai, tačiau nebūtinai negrįžtami negatyvūs simptomai, tokie kaip psichomotorinis sulėtėjimas, 

sumažėjęs aktyvumas, skurdus afektas, pasyvumas ir iniciatyvos stoka, kalbos kiekio bei turinio skurdumas, 

skurdi neverbalinė komunikacija (neišraiškingas veidas, balsas ir poza, akių kontakto stoka), menkas 

rūpinimasis savimi ir skurdi socialinė veikla.  

Lėtinė nediferencijuota šizofrenija 

Restzustand (vok. – liekamasis sutrikimas) (šizofreninis) 

šizofreninė rezidualinė būklė 

F20.6 Paprastoji šizofrenija 

Sutrikimas, kuris atsiranda nepastebimai, progresuojant elgesio keistumams, nesugebėjimui vykdyti 

visuomenės keliamų reikalavimų ir bendro darbingumo sumažėjimu. Būdingi negatyvūs rezidualinės 

šizofrenijos požymiai (pvz., afekto nuskurdimas, valios praradimas) atsiranda be aktyviųjų psichozinių 

simptomų.   

F20.8 Kita šizofrenija 

Senestopatinė šizofrenija 

Šizofreniforminis (-ė): 

• sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

• psichozė, neklasifikuojama kitaip 
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Išskyrus: trumpalaikius šizofreniforminius sutrikimus (F23.2-) 

F20.9 Nepatikslinta šizofrenija 

F21 Šizotipinis sutrikimas 

Sutrikimas, kuriam būdingas ekscentriškas elgesys ir mąstymo bei afekto anomalijos, primenančios 

sutrikimus, konstatuojamus kai yra šizofrenija, nors per jokią sutrikimo stadiją nepastebima aiškių ir 

būdingų šizofreninių anomalijų. Sutrikimui būdingi šie simptomai: susiaurėjęs arba neadekvatus afektas, 

anhedonija, keistas ar ekscentriškas elgesys, polinkis į socialinį atsiribojimą, paranoidinės arba keistos 

idėjos, nesiekiančios kliedesinio lygio, obsesinės mintys, mąstymo ir suvokimo sutrikimai, trumpalaikiai 

praeinantys pusiau psichoziniai epizodai su ryškiomis iliuzijomis, klausos ar kitomis haliucinacijomis bei 

panašiomis į kliedesį idėjomis, kylančiomis be egzogeninės provokacijos. Nėra aiškios pradžios ir vystymosi, 

eiga paprastai panaši į asmenybės sutrikimą.  

Latentinė šizofreninė reakcija 

Šizofrenija: 

• ribinė 

• latentinė 

• prepsichozinė 

• prodrominė 

• pseudoneurozinė 

• pseudopsichopatinė 

Šizotipinis asmenybės sutrikimas 

Išskyrus: Aspergerio (Asperger) sindromą (F84.5) 

šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą (F60.1) 

F22 Nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai 

Ši grupė apima įvairius sutrikimus, kurių vienintelis arba pats svarbiausias klinikinis požymis yra ilgalaikiai 

kliedesiai ir kurių negalima klasifikuoti kaip organinio, šizofreninio ar afektinio sutrikimo. Kliedesiniai 

sutrikimai, trukę trumpiau kaip kelis mėnesius, turėtų būti koduojami bent jau kaip laikini, taikant kodą 

F23.-. 

F22.0 Kliedesinis sutrikimas 

Šiai sutrikimų grupei būdinga arba vieno kliedesio atsiradimas, arba kompleksas giminingų kliedesių, kurie 

trunka ilgai, kartais – visą gyvenimą. Kliedesiai yra įvairaus turinio. Aiškios ir nuolatinės klausos 

haliucinacijos (balsai), šizofreniniai simptomai, tokie kaip poveikio kliedesiai, ryškus afekto nuskurdimas bei 

aiškūs smegenų ligos požymiai su šia diagnoze nesuderinami. Tačiau atsitiktinės arba trumpalaikės klausos 

haliucinacijos, ypač vyresnio amžiaus ligoniams, nesančios tipiškos šizofrenijai ir sudarančios tik nedidelę 

dalį viso klinikinio pasireiškimo, šios diagnozės neekskliuduoja.  

Paranoja 

Paranoidinė: 

• psichozė 

• būsena 

Parafrenija (vėlyvoji) 

Sensitiver Beziehungswahn (vok. – sensityvus santykio kliedesys) 

Išskyrus: paranoidinį (-ę): 

• asmenybės sutrikimą (F60.0) 

• psichogeninę paranoidinę psichozę (F23.3-) 

• reakciją (F23.3-) 

• šizofreniją (F20.0) 

F22.8 Kiti nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai 

Tai sutrikimai, kuriems būdingas vienas kliedesys ar kliedesių grupė, lydima nuolatinių klausos haliucinacijų 

(balsų) arba šizofrenijos simptomų, kurie neatitinka šizofrenijos kriterijų (F20.-). 

Kliedesinė dismorfofobija 
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Involiucinė paranoidinė būsena 

Kveruliantinė paranoja 

F22.9 Nepatikslintas nuolatinis kliedesinis sutrikimas 

F23 Ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai 

Šiai heterogeniškai sutrikimų grupei būdingi ūmiai prasidedantys psichoziniai simptomai, tokie kaip kliedesiai, 

haliucinacijos, suvokimo sutrikimai ir gerokai sutrikęs elgesys. Ūminė pradžia apibūdinama kaip psichozės 

išsivystymas iki aiškiai nenormalaus klinikinio vaizdo ne ilgiau kaip per dvi savaites. Šiems sutrikimams nėra 

organinės priežasties. Būdingas sumišimas ir sutrikimas, tačiau nesiorientavimas laiko, vietos ir savęs paties 

atžvilgiu nėra nuolatinis ar pakankamai ryškus, kad būtų galima diagnozuoti organinės kilmės delyrą (F05.-). 

Visiškai pasveikstama per kelis mėnesius, o dažnai ir per kelias savaites ar net dienas. Jei sutrikimas išlieka 

ilgiau, turėtų būti taikomas kitas kodas. Šis sutrikimas gali būti susijęs su ūminiu stresu, apibrėžiamu kaip 

veiksnys, kuris sukeltų stresą daugumai žmonių, ir išprovokuojančiu sutrikimo pradžią per vieną dvi savaites.  

Kategorijai F23 taikomi šie penktojo ženklo poskyriai: 

 0 be susijusio ūminio streso 

 1 su susijusiu ūminiu stresu 

F23.0 Ūminis polimorfinis psichozinis sutrikimas be šizofrenijos simptomų 

Ūminis psichozinis sutrikimas, kai haliucinacijos, kliedesiai ir suvokimo sutrikimai yra aiškūs, bet kintantys per 

dienas ar net valandas. Taip pat dažnai pasitaiko emocinis sumišimas su intensyviu trumpalaikiu laimės ir 

ekstazės ar nerimo ir dirglumo pojūčiais. Klinikinei išraiškai būdingas polimorfizmas ir nestabilumas, o 

psichoziniai simptomai neatitinka šizofrenijos kriterijų (F20.-). Dažnai šiems sutrikimams būdinga staigi 

pradžia, greitas progresavimas, trunkantis kelias dienas, ir greitas simptomų išnykimas be recidyvavimo. Jei 

simptomai trunka ilgiau, turėtų būti taikoma nuolatinių kliedesinių sutrikimų diagnozė (F22.-). 

Bouffée délirante (pranc. – kliedesių protrūkis) be šizofrenijos simptomų arba nepatikslintas 

Ciklinė psichozė be šizofrenijos simptomų arba nepatikslinta 

F23.1 Ūminis polimorfinis psichozinis sutrikimas su šizofrenijos simptomais 

Ūminis psichozinis sutrikimas, kurio polimorfinis ir nestabilus klinikinis pasireiškimas atitinka F23.0- pateiktus 

kriterijus, tačiau, nepaisant nestabilumo, didžiąją laiko dalį esama kai kurių tipiškų šizofrenijos simptomų. 

Jei šizofrenijos simptomai tampa nuolatiniai, diagnozė turi būti keičiama į šizofrenijos (F20.-). 

Bouffée délirante (kliedesių protrūkis) su šizofrenijos simptomais 

Ciklinė psichozė su šizofrenijos simptomais 

F23.2 Ūminis panašus į šizofreniją psichozinis sutrikimas 

Ūminis psichozinis sutrikimas, kai psichoziniai simptomai yra sąlyginai stabilūs ir atitinka šizofrenijos 

kriterijus, tačiau trunka trumpiau nei vieną mėnesį. Polimorfiški ir nestabilūs požymiai, aprašyti F23.0-, 

nebūdingi. Jei šizofrenijos simptomai trunka ilgiau, diagnozė turėtų būti keičiama į šizofrenijos (F20.-). 

Ūminė (nediferencijuota) šizofrenija 

Trumpalaikis (-ė) šizofreniforminis (-ė): 

• sutrikimas 

• psichozė 

Oneirofrenija 

Šizofreninė reakcija 

Išskyrus: organinį kliedesinį *panašų į šizofreniją+ sutrikimą (F06.2) 

šizofreniforminiai sutrikimai, neklasifikuojami kitaip (F20.8) 

F23.3 Kiti ūminiai psichoziniai sutrikimai, vyraujant kliedesiams 
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Ūminiai psichoziniai sutrikimai, kai klinikiniame vaizde vyrauja sąlyginai stabilūs kliedesiai ar haliucinacijos, 

tačiau išraiška neatitinka šizofrenijos kriterijų (F20.-). Jei kliedesiai tampa nuolatiniai, diagnozė turėtų būti 

keičiama į nuolatinio kliedesinio sutrikimo (F22.-). 

Paranoidinė reakcija 

Psichogeninė paranoidinė psichozė 

F23.8 Kiti ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai 

Šiuo kodu koduojami kiti patikslinti ūminiai psichoziniai sutrikimai, kurių priežastis nėra organinė patologija ir 

kurie neatitinka kriterijų, aprašytų F23.0- – F23.3-. 

F23.9 Nepatikslintas ūminis ir praeinantis psichozinis sutrikimas 

Trumpalaikė reaktyvioji psichozė, neklasifikuojama kitaip 

Reaktyvioji psichozė 

F24 Indukuotas kliedesinis sutrikimas 

Kliedesinis sutrikimas, kuris būdingas dviem ar daugiau emociniais ryšiais susijusiems žmonėms. Tik vienas 

asmuo serga tikru psichoziniu sutrikimu, kitiems kliedesiai indukuojami ir paprastai išnyksta, kai žmonės 

atskiriami.  

Folie à deux (pranc. – dviejų pamišimas) 

Indukuotas: 

• paranoidinis sutrikimas 

• psichozinis sutrikimas 

F25 Šizoafektiniai sutrikimai 

Tai epizodiniai sutrikimai, kai ir afektiniai, ir šizofreniniai simptomai yra ryškūs, tačiau nepakankami 

diagnozuoti šizofreniją arba depresijos ar manijos epizodą. Kitos būsenos, kai afektiniai simptomai stebimi 

jau nustačius šizofreniją, egzistuoja kartu arba kaitaliojasi su kitais nuolatinių kliedesinių sutrikimų tipais, 

klasifikuojami F20–F29. Nuotaikos neatitinkantys psichoziniai simptomai per afektinius sutrikimus 

nepagrindžia šizoafektinio sutrikimo diagnozės.  

F25.0 Šizoafektinis sutrikimas, manijos tipas 

Sutrikimas, kai tiek šizofrenijos, tiek manijos simptomai per ligos epizodą yra aiškiai išreikšti, tačiau 

nepakankami šizofrenijai arba manijos epizodui diagnozuoti. Šis kodas turi būti taikomas tiek vienam 

epizodui, tiek ir pasikartojančiam sutrikimui, kurio didžiąją dalį epizodų sudaro šizoafektiniai sutrikimai, 

manijos tipas.  

Šizoafektinė psichozė, manijos tipas 

Šizofreniforminė psichozė, manijos tipas 

F25.1 Šizoafektinis sutrikimas, depresijos tipas 

Sutrikimas, kai tiek šizofrenijos, tiek depresijos simptomai per ligos epizodą yra aiškiai išreikšti, tačiau 

nepakankami šizofrenijai arba depresijos epizodui diagnozuoti. Šis kodas turi būti taikomas tiek vienam 

epizodui, tiek ir pasikartojančiam sutrikimui, kurio didžiąją dalį epizodų sudaro šizoafektiniai sutrikimai, 

depresijos tipas.  

Šizoafektinė psichozė, depresijos tipas 

Šizofreniforminė psichozė, depresijos tipas 

F25.2 Šizoafektinis sutrikimas, mišrus tipas 

Ciklinė šizofrenija 

Mišri šizofreninė ir afektinė psichozė 

F25.8 Kiti šizoafektiniai sutrikimai 

F25.9 Nepatikslintas šizoafektinis sutrikimas 

Šizoafektinė psichozė, neklasifikuojama kitaip 



275 

 

F28 Kiti neorganiniai psichoziniai sutrikimai 

Tai kliedesiniai arba haliucinaciniai sutrikimai, kurie neatitinka šizofrenijos (F20.-), nuolatinių kliedesinių 

sutrikimų (F22.-), ūminių ir praeinančių psichozinių sutrikimų (F23.-), manijos su psichozės simptomais 

(F30.2) arba sunkios depresijos epizodo su psichozės simptomais (F32.3) kriterijų. 

Lėtinė haliucinacinė psichozė 

F29 Nepatikslinta neorganinė psichozė 

Psichozė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: psichikos sutrikimą, neklasifikuojamą kitaip (F99) 

 organinę arba simptominę psichozę, neklasifikuojamą kitaip (F09) 

NUOTAIKOS [AFEKTINIAI] SUTRIKIMAI 

(F30–F39) 

Šiam skyriui priklauso sutrikimai, kurių svarbiausias požymis yra afekto arba nuotaikos pakitimai, apibūdinami kaip 

depresija (su susijusiu nerimu arba be jo) arba nuotaikos pakilimas. Nuotaikos sutrikimą paprastai lydi visų aktyvumo 

lygių pakitimai. Daugelis kitų simptomų yra antriniai arba aiškiau suprantami nuotaikos ir aktyvumo pakitimų kontekste. 

Daugelis šių sutrikimų kartojasi, o atskirų epizodų pradžia dažnai susijusi su stresogeniniais įvykiais ar situacijomis.  

F30 Manijos epizodas 

Visos šio skyriaus kategorijos turi būti naudojamos tik vienkartiniam epizodui klasifikuoti. Hipomanijos arba 

manijos epizodas asmeniui, kuriam anksčiau yra buvęs vienas ar daugiau afektinis sutrikimas (depresijos, 

hipomanijos, manijos arba mišrus), turėtų būti koduojamas kaip bipolinis afektinis sutrikimas (F31.-). 

Apima: bipolinį sutrikimą, vienkartinį manijos epizodą 

F30.0 Hipomanija 

Šiam sutrikimui būdingas pastovus lengvas nuotaikos pakilumas, padidėjusi energija ir aktyvumas, gerovės 

pojūtis bei fizinis ir psichinis produktyvumas. Dažnai būna išreikštas padidėjęs socialumas, kalbumas, 

familiarumas, seksualumas ir sumažėjęs miego poreikis, tačiau šie simptomai ryškiau nesutrikdo darbo 

rezultatų ir socialinės adaptacijos. Kartais vietoje labiau įprasto euforinio draugiškumo pasireiškia 

dirglumas, pasipūtimas ir šiurkštus elgesys. Nuotaikos ir elgesio sutrikimai nėra lydimi haliucinacijų arba 

kliedesių. 

F30.1 Manija be psichozės simptomų 

Nuotaika yra pakili, neatsižvelgiant į aplinkybes, ir gali varijuoti nuo nerūpestingo linksmumo iki beveik 

nekontroliuojamo susijaudinimo. Pakilumą lydi energijos padidėjimas, dėl kurio atsiranda hiperaktyvumas, 

kalbos skubumas bei sumažėjęs miego poreikis. Dėmesys nekoncentruojamas, dažnai ryškus išsiblaškymas. 

Būdinga padidėjusi savivertė su didybės idėjomis ir perdėtu pasitikėjimu savimi. Prarandamas normalių 

socialinių normų jutimas, todėl elgesys gali tapti neapgalvotas, perdėtai rizikingas arba netinkamas ir 

neadekvatus aplinkybėms.  

F30.2 Manija su psichozės simptomais 

Esant šiam sutrikimui, be požymių, aprašytų F30.1, taip pat stebimi kliedesiai (paprastai – didybės) arba 

haliucinacijos (paprastai balsai, kalbantys tiesiogiai su pacientu). Susijaudinimas, padidėjęs fizinis aktyvumas 

ir minčių gausa gali būti taip išreikšti, kad asmuo tampa nesuprantamas arba su juo neįmanoma bendrauti 

įprastai.  

Manija su: 

• nuotaiką atitinkančiais (kongruentiniais) psichoziniais simptomais 

• nuotaikos neatitinkančiais (nekongruentiniais) psichoziniais simptomais 

Manijos sukeltas stuporas 

F30.8 Kiti manijos epizodai 
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F30.9 Nepatikslintas manijos epizodas 

Manija, neklasifikuojama kitaip 

F31 Bipolinis afektinis sutrikimas 

Šiam sutrikimui būdingi du ar daugiau epizodai, kai gerokai pakinta paciento nuotaika ir aktyvumo lygis. 

Vieniems epizodams būdingas nuotaikos pakilumas ir padidėjusi energija bei aktyvumas (hipomanija ar 

manija), kitiems – nuotaikos pablogėjimas, sumažėjusi energija bei aktyvumas (depresija). Pasikartojantys 

tik hipomanijos arba manijos epizodai klasifikuojami kaip bipoliniai.  

Apima: maniakinę depresinę: 

• ligą 

• psichozę 

• reakciją 

Išskyrus: bipolinį sutrikimą, vienkartinį manijos epizodą (F30.-) 

ciklotimiją (F34.0) 

F31.0 Bipolinis afektinis sutrikimas, hipomanija 

Šis epizodas atitinka hipomanijos kriterijus, ir praeityje yra buvęs mažiausiai vienas kitas afektinis epizodas 

(hipomanijos, manijos, depresijos arba mišrus).  

F31.1 Bipolinis afektinis sutrikimas, manija be psichozės simptomų 

Šis epizodas atitinka manijos be psichozės simptomų kriterijus (kaip aprašyta F30.1), ir praeityje yra buvęs 

mažiausiai vienas kitas afektinis epizodas (hipomanijos, manijos, depresijos arba mišrus).  

F31.2 Bipolinis afektinis sutrikimas, manija su psichozės simptomais 

Šis epizodas atitinka manijos su psichozės simptomais kriterijus (kaip aprašyta F30.2), ir praeityje yra buvęs 

mažiausiai vienas kitas afektinis epizodas (hipomanijos, manijos, depresijos arba mišrus).  

F31.3 Bipolinis afektinis sutrikimas, lengva arba vidutinio sunkumo depresija 

Šis epizodas atitinka lengvos arba vidutinio sunkumo depresijos (F32.0 arba F32.1), ir praeityje yra buvęs 

diagnozuotas mažiausiai vienas hipomanijos, manijos arba mišrus afektinis sutrikimas.   

F31.4 Bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija be psichozės simptomų 

Šis epizodas atitinka sunkios depresijos be psichozės simptomų kriterijus (F32.2), ir praeityje yra buvęs 

diagnozuotas mažiausiai vienas hipomanijos, manijos arba mišrus afektinis sutrikimas.  

F31.5 Bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija su psichozės simptomais 

Šis epizodas atitinka sunkios depresijos su psichozės simptomais kriterijus (F32.3), ir praeityje yra buvęs 

diagnozuotas mažiausiai vienas hipomanijos, manijos arba mišrus afektinis sutrikimas.  

F31.6 Bipolinis afektinis sutrikimas, mišrus epizodas 

Pacientas praeityje yra patyręs mažiausiai vieną hipomanijos, manijos, depresijos arba mišrų afektinį epizodą, 

ir šiuo metu pasireiškia mišrus arba greitai besikeičiančių manijos bei depresijos simptomų epizodas.  

Išskyrus: vienkartinį mišrų afektinį sutrikimą (F38.0) 

F31.7 Bipolinis afektinis sutrikimas, remisija 

Pacientas praeityje yra patyręs mažiausiai vieną hipomanijos, manijos arba mišrų afektinį epizodą ir 

papildomai bent vieną kitą afektinį epizodą (hipomanijos, manijos, depresijos arba mišrų), tačiau šiuo metu 

nepatiria jokių reikšmingų nuotaikos sutrikimų, ir tai tęsiasi keletą mėnesių. Remisijos laikotarpis, esantis 

per profilaktinį gydymą, taip pat koduojamas čia.  

F31.8 Kiti bipoliniai afektiniai sutrikimai 

II tipo bipolinis afektinis sutrikimas 

Pasikartojantys (rekurentiniai) manijos epizodai, neklasifikuojami kitaip 

F31.9 Nepatikslintas bipolinis afektinis sutrikimas 
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F32 Depresijos epizodas  

0505 

Esant tipiškam lengvos, vidutinės arba sunkios depresijos epizodui, būdinga liūdna nuotaika, sumažėjusi 

energija ir aktyvumas. Dažnai pasireiškia sumažėjęs pasitenkinimas, interesų ratas, dėmesio koncentracija ir 

didelis nuovargis net ir nuo minimalių pastangų. Paprastai būdingas sutrikęs miegas ir sumažėjęs apetitas. 

Beveik visada sumažėja savivertė ir pasitikėjimas savimi, o kaltės ir bevertiškumo idėjos būdingos net ir 

lengvos depresijos epizodui. Bloga nuotaika mažai kinta, jos neveikia aplinkybės, galimi vadinamieji 

somatiniai simptomai, tokie kaip interesų ir malonių jutimų praradimas, prabudimas ryte keliomis 

valandomis anksčiau nei įprastai, didžiausias depresijos pasireiškimas ryte, stiprus psichomotorinis 

slopinimas, susijaudinimas (ažitacija), apetito praradimas, svorio netekimas ir libido susilpnėjimas. 

Priklausomai nuo simptomų skaičiaus ir išraiškos, depresijos epizodas skirstomas į lengvą, vidutinį ir sunkų.  

Apima: vienkartinį epizodą: 

• depresinės reakcijos 

• psichogeninės depresijos 

• reaktyvinės depresijos 

Išskyrus: adaptacijos sutrikimus (F43.2) 

pasikartojantį depresinį sutrikimą (F33.-) 

kai susijusi su elgesio sutrikimais, koduojamais F91.- (F92.0) 

Toliau pateikti penktojo ženklo poskyriai, skirti F32 kodui: 

 0   nepatikslintas kaip atsirandantis ponataliniu periodu 

 1    atsirandantis ponataliniu periodu 

F32.0 Lengvos depresijos epizodas 

Nustatant šį sutrikimą, būtini du arba trys iš aukščiau pateiktų simptomų. Pacientas, sergantis lengva 

depresija, paprastai jaudinasi dėl minėtų simptomų, bet dažniausiai gali užsiimti didžiąja dalimi įprastos 

savo veiklos.  

F32.1 Vidutinio sunkumo depresijos epizodas 

Šiam sutrikimui diagnozuoti būtini keturi arba daugiau iš aukščiau pateiktų simptomų. Esant šiam sutrikimui, 

pacientas paprastai turi didelių sunkumų, atlikdamas savo kasdienę veiklą.  

F32.2 Sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų 

Tai depresijos epizodas, kuriam būdinga stipri ir pacientui kelianti stresą kelių aukščiau paminėtų simptomų 

išraiška, ypač ryškus yra savęs nuvertinimas, menkavertiškumo ir kaltės idėjos. Šiam sutrikimui būdingos 

suicidinės mintys ir veiksmai bei įvairūs somatiniai simptomai.  

Ažituota depresija  }  

Didžioji depresija  - vienkartinis epizodas be psichozės simptomų 

Vitalinė depresija  }  

F32.3 Sunkios depresijos epizodas su psichozės simptomais 

Tai sunkios depresijos epizodas, pasireiškiantis kriterijais, aprašytais F32.2, ir haliucinacijomis, kliedesiais, 

psichomotorine retardacija arba stuporu. Būklė tokia sunki, kad įprastinė socialinė veikla tampa 

neįmanoma. Atsiranda pavojus gyvybei dėl suicido, dehidratacijos arba badavimo. Haliucinacijos ir kliedesiai 

gali arba atitikti nuotaiką, arba jos neatitikti.  

Vienkartinis epizodas: 

• didžiosios depresijos su psichozės simptomais 

• psichogeninės depresinės psichozės 

• psichozinės depresijos 

• reaktyviosios depresinės psichozės 
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F32.8 Kiti depresijos epizodai 

Netipinė depresija 

Vienkartinis „maskuotos“ depresijos epizodas, neklasifikuojamas kitaip 

F32.9 Nepatikslintas depresijos epizodas 

Depresija, neklasifikuojama kitaip 

Depresinis sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F33 Pasikartojantis depresinis sutrikimas 

Sutrikimui būdingi pasikartojantys depresijos epizodai, atitinkantys depresijos epizodo kriterijus (F32.-), kai 

anamnezėje nėra savarankiškų pakilios nuotaikos ir padidėjusio aktyvumo epizodų, atitinkančių manijos 

kriterijus. Ši diagnozė taip pat naudojama, jeigu iš karto po depresijos epizodo pasireiškia trumpas lengvo 

nuotaikos pakilimo ir padidėjusio aktyvumo, atitinkančio hipomanijos kriterijus, epizodas, galimai sukeltas 

gydymo antidepresantu. Sunkesnės pasikartojančio depresijos epizodo formos (F33.2 ir F33.3) turi daug 

bendro su anksčiau vartotomis sąvokomis, tokiomis kaip „maniakinė depresinė depresija“, „melancholija“, 

„vitalinė depresija“ ir „endogeninė depresija“. Pirmasis epizodas gali prasidėti bet kokiame amžiuje – nuo 

vaikystės iki vyresniojo amžiaus, pradžia gali būti tiek ūminė, tiek nepastebima, trukmė varijuoja nuo kelių 

savaičių iki daugelio mėnesių. Sergantysis pasikartojančiu depresiniu sutrikimu gali patirti daug depresijos 

epizodų, tačiau visada išlieka galimybė, kad pasireikš manijos epizodas. Jeigu pasireiškia manijos epizodas, 

diagnozė turi būti pakeista į bipolinio afektinio sutrikimo diagnozę (F31.-). 

Apima: pasikartojantį epizodą: 

• depresinės reakcijos 

• psichogeninės depresijos 

• reaktyvinės depresijos 

sezoninį depresinį sutrikimą 

Išskyrus: pasikartojantį trumpalaikį depresinį sutrikimą (F38.1) 

F33.0 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, lengvos depresijos epizodas 

Sutrikimui būdingi pasikartojantys depresijos epizodai, per šį epizodą yra lengvos depresijos kriterijai, 

aprašyti F32.0, o praeityje nėra buvę manijos epizodo. 

F33.1 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, vidutinio sunkumo depresijos epizodas 

Sutrikimui būdingi pasikartojantys depresijos epizodai, per šį epizodą yra vidutinio sunkumo depresijos 

kriterijai, aprašyti F32.1, o praeityje nėra buvę manijos epizodo. 

F33.2 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų 

Sutrikimui būdingi pasikartojantys depresijos epizodai, per šį epizodą yra sunkios depresijos be psichozės 

simptomų kriterijai, aprašyti F32.2, o praeityje nėra buvę manijos epizodo. 

Endogeninė depresija be psichozės simptomų 

Pasikartojanti didžioji depresija be psichozės simptomų 

Maniakinė depresinė psichozė, depresinio tipo, be psichozės simptomų 

Pasikartojanti vitalinė depresija be psichozės simptomų 

F33.3 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, sunkios depresijos epizodas su psichozės simptomais 

Sutrikimui būdingi pasikartojantys depresijos epizodai, per šį epizodą yra sunkios depresijos su psichozės 

simptomais kriterijai, aprašyti F32.3, o praeityje nėra buvę manijos epizodo. 

Endogeninė depresija su psichozės simptomais 

Maniakinė depresinė psichozė, depresinio tipo, su psichozės simptomais 

Pasikartojantys sunkūs epizodai: 

• didžiosios depresijos su psichozės simptomais 

• psichogeninės depresinės psichozės 

• psichozinės depresijos 

• reaktyviosios depresinės psichozės 
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F33.4 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, remisija 

Praeityje yra buvę du ar daugiau depresijos epizodai, aprašyti F33.0–F33.3, tačiau jau kelis mėnesius 

nepasireiškia depresijos simptomų.  

F33.8 Kiti pasikartojantys depresiniai sutrikimai 

F33.9 Nepatikslintas pasikartojantis depresinis sutrikimas 

Monopolinė depresija, neklasifikuojama kitaip 

F34 Nuolatiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

Tai nuolatiniai ir paprastai kintantys nuotaikos sutrikimai, kai dauguma atskirų epizodų nėra pakankamai 

ryškūs, kad juos būtų galima vertinti kaip hipomanijos ar lengvos depresijos epizodus. Kadangi jie tęsiasi 

daugelį gyvenimo metų, o kartais net didesnę gyvenimo dalį, jie pacientą labai kankina ir sutrikdo 

darbingumą. Kartais per nuolatinį nuotaikos sutrikimą gali būti vienkartiniai ar pasikartojantys manijos arba 

depresijos epizodai.  

F34.0 Ciklotimija 

Tai nuolatinis nuotaikos nestabilumas su daugybe depresyvių ir lengvo nuotaikos pakilimo periodų, kurių nė 

vienas nėra pakankamai ryškus arba pakankamai ilgai trunkantis, kad atitiktų bipolinio afektinio sutrikimo 

(F31.-) arba pasikartojančio depresinio sutrikimo (F33.-) kriterijus. Dažnai šis sutrikimas nustatomas 

žmonėms su bipolinio afektinio sutrikimo anamneze giminėje. Kai kuriems pacientams, sergantiems 

ciklotimija, pagaliau išsivysto bipolinis afektinis sutrikimas.  

Afektinis asmenybės sutrikimas 

Cikloidinė asmenybė 

Ciklotiminė asmenybė 

F34.1 Distimija 

Tai lėtinė depresinė nuotaika, trunkanti mažiausiai kelerius metus, tačiau nesanti pakankamai ryški ir atskirų 

epizodų atžvilgiu pakankamai ilgai trunkanti, kad atitiktų sunkaus, vidutinio sunkumo arba lengvo 

pasikartojančio depresinio sutrikimo diagnozę (F33.-). 

Depresinis (-ė): 

• neurozė 

• asmenybės sutrikimas 

Neurozinė depresija 

Užsitęsusi nerimastinga depresija 

Išskyrus: nerimastingą depresiją (lengvą ar neužsitęsusią) (F41.2) 

F34.8 Kiti nuolatiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

F34.9 Nepatikslintas nuolatinis nuotaikos [afektinis] sutrikimas 

F38 Kiti nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

Tai kiti nuotaikos sutrikimai, kurie dėl savo išraiškos ar trukmės neatitinka kriterijų, nurodytų F30–F34. 

F38.0 Kiti vienkartiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

Mišrus afektinis epizodas 

F38.1 Kiti pasikartojantys nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

Pasikartojantis trumpalaikis depresinis sutrikimas 

F38.8 Kiti specifiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai 

F39 Nepatikslintas nuotaikos [afektinis] sutrikimas 

Afektinė psichozė, neklasifikuojama kitaip 
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NEUROZINIAI, STRESINIAI IR SOMATOFORMINIAI SUTRIKIMAI 

(F40–F48) 

Išskyrus: susijusius su elgesio sutrikimais, koduojamais F91.- (F92.8) 

F40 Fobiniai nerimo sutrikimai 

0511 

Tai grupė sutrikimų, kai nerimą sukelia išskirtinės ar daugiausia tik tam tikros konkrečiai apibrėžtos situacijos, 

kurios tuo metu nėra pavojingos. Šių situacijų stengiamasi išvengti arba jos yra išgyvenamos su baime. 

Pacientas gali labiausiai jaudintis dėl tokių patiriamų simptomų, kaip širdies plakimas ar silpnumo pojūtis, 

dėl kurių atsiranda antrinė mirties baimė, baimė prarasti savikontrolę ir išprotėti. Mintis, kad teks vėl 

patekti į fobiją keliančią situaciją, paprastai sukuria lūkesčio nerimą. Fobinis nerimas ir depresija dažnai 

pasireiškia kartu. Ar diagnozuojant reikia nurodyti abu sutrikimus, t. y. fobinį nerimą ir depresijos epizodą, 

ar tik vieną sutrikimą, priklauso nuo to, kuris sutrikimas atsirado anksčiau ir kuris vyrauja, kai nustatoma 

diagnozė.  

F40.0 Agorafobija 

Tai konkrečiai apibrėžta fobija, sukelianti baimę išeiti iš namų, eiti į parduotuvę, būti minioje ir viešose 

vietose arba keliauti vienam traukiniu, autobusu arba lėktuvu. Tiek esamuoju momentu, tiek praeityje 

dažnai kartu pasireiškia ir panikos sutrikimas. Kartu gali būti depresinių ar obsesinių simptomų ir socialinės 

fobijos. Ryškus šio sutrikimo požymis yra fobiją keliančių situacijų vengimas. Tą daryti išmoksta dauguma 

agorafobija sergančių pacientų, todėl jie išvengia ir didelio nerimo.  

F40.00 Agorafobija be panikos sutrikimo 

F40.01 Agorafobija su panikos sutrikimu 

F40.1 Socialinės fobijos 

Tai buvimo kitų žmonių dėmesio centre baimė, sukelianti socialinių situacijų vengimą. Socialinės fobijos 

paprastai susijusios su žema saviverte ir kritikos baime. Jos gali pasireikšti tokiais nusiskundimais kaip 

paraudimas, rankų tremoras, pykinimas, staigus poreikis šlapintis, pacientai kartais būna įsitikinę, kad šie 

vienas iš šių antrinių nerimo požymių yra jų pagrindinė problema. Simptomai gali progresuoti iki panikos 

priepuolio.  

Antropofobija 

Socialinė neurozė 

F40.2 Specifinės (izoliuotos) fobijos 

Šios fobijos būdingos griežtai apibrėžtoms situacijoms, pavyzdžiui, prisiartinimas prie tam tikrų gyvūnų, 

aukštis, griaustinis, tamsa, skridimas, uždara erdvė, šlapinimasis ar tuštinimasis viešuosiuose tualetuose, 

tam tikro maisto valgymas, dantų gydymas ar kraujo ir žaizdos vaizdas. Nors provokuojanti situacija yra 

labai specifiška, susidūrimas su ja gali sukelti paniką, kaip ir agorafobijos ar socialinės fobijos atveju.  

Akrofobija 

Gyvūnų fobija 

Klaustrofobija 

Paprastoji fobija 

Išskyrus: dismorfofobiją (nekliedesinę) (F45.2) 

 nozofobiją (F45.2) 

F40.8 Kiti fobiniai nerimo sutrikimai 

F40.9 Nepatikslintas fobinis nerimo sutrikimas 

Fobija, neklasifikuojama kitaip 

Fobinė būsena, neklasifikuojama kitaip 

F41 Kiti nerimo sutrikimai 
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Pagrindinis šių sutrikimų simptomas yra nerimas, kurio pasireiškimas nėra sukeltas vienos aiškiai apibrėžtos 

išorinės situacijos. Kartu gali pasireikšti depresinių ir obsesinių simptomų ar net tam tikrų fobinio nerimo 

elementų, tačiau jie yra antriniai arba gerokai silpniau išreikšti.  

F41.0 Panikos sutrikimas [epizodinis paroksizminis nerimas] 

0511 

Esminis sutrikimo požymis yra pasikartojantys stipraus nerimo (panikos) priepuoliai, kurie nėra susiję su kokia 

nors specifine situacija ar aplinkybėmis, todėl jų negalima prognozuoti. Kaip ir per kitus nerimo sutrikimus, 

dominuojantys simptomai yra širdies plakimas, krūtinės skausmas, dusimo pojūtis, svaigimas ir realybės 

pojūčio sutrikimas (depersonalizacija ir derealizacija). Dažnai kartu pasireiškia antrinė mirties, savitvardos 

praradimo ir baimė išprotėti. Jei tuo metu, kai patiriamas panikos priepuolis, pacientui diagnozuotas ir 

depresijos sutrikimas, panikos sutrikimas neturėtų būti pagrindinė diagnozė. Tokiu atveju panikos 

priepuoliai greičiausiai yra antrinis depresijos sutrikimo simptomas.  

Panikos: 

• priepuolis 

• būsena 

Išskyrus: panikos sutrikimą su agorafobija (F40.01) 

F41.1 Generalizuotas nerimo sutrikimas 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra generalizuotas ir nuolatinis nerimas, tačiau jis neapsiriboja ir nėra 

stipriai susijęs su jokiomis konkrečiomis išorinėmis aplinkybėmis (t. y. jis yra „laisvai plaukiojantis“). 

Dominuojantys simptomai gali būti įvairūs, bet dažniausiai skundžiamasi nuolatiniu nervingumu, virpuliu, 

raumenų įtampa, prakaitavimu, galvos svaigimu, širdies plakimu, silpnumu ir diskomfortu epigastriume. 

Dažnai baiminamasi, kad pats pacientas ar jo artimieji susirgs ar pateks į kokį nors nelamingą atsitikimą.  

Nerimo: 

• neurozė 

• reakcija 

• būklė 

Išskyrus: neurasteniją (F48.0) 

F41.2 Mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas 

Šią kategoriją reikėtų naudoti tada, kai kartu pasireiškia ir nerimo, ir depresijos simptomų, tačiau nė vieni jų 

nėra vyraujantys, o kiekvienas sindromas atskirai nėra pakankamai ryškus specifiniam sutrikimui (nerimui ar 

depresijai) diagnozuoti. Jei ir depresinė, ir nerimo simptomatika yra pakankamai išreikštos ir atitinka abiejų 

sutrikimų diagnostikos kriterijus, turi būti diagnozuojami abu sutrikimai ir netaikoma ši diagnozė.  

Nerimastinga depresija (lengva arba neužsitęsusi) 

F41.3 Kiti mišrūs nerimo sutrikimai 

Tai sutrikimai, kuriems būdingi nerimo simptomai ir kartu esantys kitų sutrikimų, aprašytų F42–F48, požymiai. 

Nė vienas simptomų tipas nėra pakankamai išreikštas, kad būtų diagnozuojamas kaip atskiras sutrikimas.  

F41.8 Kiti specifiniai nerimo sutrikimai 

Nerimo isterija 

F41.9 Nepatikslintas nerimo sutrikimas 

Nerimas, neklasifikuojamas kitaip 

F42 Obsesinis kompulsinis sutrikimas 

Esminis šio sutrikimo požymis yra pasikartojančios obsesinės mintys arba kompulsiniai veiksmai. Obsesinės 

mintys yra paciento idėjos, vaizdiniai ar potraukiai, kurie nuolatos ir stereotipiškai grįžta į paciento sąmonę. 

Jie yra beveik visada nemalonaus turinio, ir pacientas dažnai, nors ir nesėkmingai, stengiasi jiems atsispirti. 

Nors šios mintys yra suvokiamos kaip savos, jos nepaklūsta paciento norams ir dažnai prieštarauja jo valiai. 

Kompulsiniais veiksmais vadintinas stereotipinis elgesys, kuris nuolat kartojasi. Jie nėra malonūs ir naudingi. 

Šių veiksmų funkcija yra apsaugoti pacientą nuo objektyviai mažai tikėtino įvykio, kuris gali jam pakenkti ar 

kuriuo jis gali kelti pavojų kitiems. Paprastai pacientas suvokia šių veiksmų beprasmiškumą ir neefektyvumą 
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ir bando jiems atsispirti. Beveik visada kartu apima ir nerimas. Jei kompulsiniams veiksmams atsispiriama, 

nerimas sustiprėja.  

Apima: anakastinė neurozė 

 obsesinė kompulsinė neurozė 

Išskyrus: obsesinio kompulsinio tipo asmenybės sutrikimas (F60.5) 

F42.0 Vyrauja obsesinės mintys ar apmąstymai 

Tai gali būti idėjos, psichiniai vaizdiniai ar impulsai veikti, kurie beveik visada pacientui yra nemalonūs. Kartais 

šios idėjos pasireiškia kaip nesugebėjimas apsispręsti, kaip nesibaigiantis alternatyvų svarstymas, susijęs su 

nesugebėjimu priimti elementarius, bet kasdieniame gyvenime būtinus sprendimus. Ryšys tarp obsesinių 

apmąstymų ir depresijos yra ypač glaudus: obsesinio kompulsinio sutrikimo diagnozę galima pasirinkti tik 

tada, jei šių apmąstymų atsiranda arba jie tęsiasi, kai depresinio sutrikimo nėra.  

F42.1 Vyrauja kompulsiniai veiksmai [įkyrūs ritualai] 

Dauguma kompulsinių veiksmų yra susiję su valymu (ypač rankų plovimu), nuolatiniu tikrinimu, siekiant 

įsitikinti, kad potencialiai pavojingai situacijai užkirsta galimybė atsirasti, ar su tvarka ir švara. Po šiuo 

elgesiu slepiasi baimė, paprastai kylanti dėl galimos žalos pačiam pacientui ar jo sukeltos žalos. Ritualinis 

veiksmas yra neefektyvus arba simbolinis mėginimas išvengti šios žalos.  

F42.2 Mišrus, įkyrios mintys ir veiksmai 

F42.8 Kiti obsesiniai kompulsiniai sutrikimai 

F42.9 Nepatikslintas obsesinis kompulsinis sutrikimas 

F43 Reakcijos į didelį stresą ir adaptacijos sutrikimai 

Ši diagnostikos kategorija skiriasi nuo kitų tuo, kad joje aprašomi sutrikimai, įtraukti remiantis ne tik 

simptomatika ir eiga, bet taip pat ir vienos iš dviejų juos sukeliančių priežasčių buvimu: tai arba išskirtinai 

stresogeniškas gyvenimo įvykis ir po jo ištikusi staigi streso reakcija, arba reikšmingas gyvenimo 

pasikeitimas, sukėlęs nuolatinių nemalonių pasekmių ir pasireiškęs adaptacijos sutrikimu. Nors mažiau 

išreikšti psichosocialiniai stresai („gyvenimo įvykiai“) gali paskatinti labai plataus sutrikimų rato, aprašyto 

šioje klasifikacijoje, atsiradimą ar pagilinti jų simptomatiką, etiologinė jų reikšmė ne visada yra aiški, ir 

kiekvienu atveju tai gali priklausyti nuo individualaus, neretai idiosinkrazinio asmenybės jautrumo. Kitaip 

tariant, šis gyvenimo įvykis nėra nei būtinas, nepakankamas, norint paaiškinti atsiradusį sutrikimą ir jo 

pobūdį. Priešingai, šiame skyriuje aprašomi sutrikimai yra visada laikomi kilusiais dėl patirto streso ar 

ilgalaikės traumos tiesioginės įtakos. Stresogeninis įvykis ar ilgalaikės nemalonios gyvenimo aplinkybės yra 

pirminis ir pagrindinis šių sutrikimų etiologinis faktorius, ir be jų įtakos sutrikimas neatsirastų. Šie sutrikimai 

gali būti traktuojami kaip liguista reakcija į sunkų ar ilgai užsitęsusį stresą, dėl kurio sutrinka prisitaikymo 

mechanizmai ir atsiranda socialinės veiklos problemų.  

F43.0 Ūminė reakcija į stresą 

Tai praeinantis sutrikimas, atsiradęs individui be jokių išreikštų psichikos sutrikimo požymių, kaip reakcija į 

išskirtinai stiprų fizinį ir psichinį stresą ir paprastai praeinantis po kelių valandų ar dienų. Individualus 

jautrumas ir adaptacinių mechanizmų pajėgumas yra reikšmingi šiam sutrikimui atsirasti ir jo sunkumui. 

Simptomai sukuria tipišką mišrų ir besikeičiantį klinikinį vaizdą, kuriam būdinga pradinė „apdujimo“ būsena, 

kai susiaurėja sąmonės ratas bei dėmesys, sumažėja gebėjimas suvokti aplinką, prarandama orientacija. Po 

šios stadijos pacientas gali arba užsisklęsti savyje (iki disociacinio stuporo lygio – F44.2), arba patirti ažitaciją 

(susijaudinti) ir tapti hiperaktyvus (pabėgimo reakcija, arba fuga). Dažnai kartu pasireiškia ir panikos 

vegetaciniai požymiai (tachikardija, prakaitavimas, karščio pylimas). Simptomai paprastai pasireiškia praėjus 

kelioms minutėms po stresogeninio stimulo ar įvykio ir išnyksta per 2–3 dienas (dažnai ir po kelių valandų). 

Gali pasireikšti dalinė ar visiška epizodo amnezija (F44.0). Jeigu simptomai išlieka ir toliau, turėtų būti 

apsvarstyta kitos diagnozės galimybė.   

Ūminė: 

• krizinė reakcija 

• reakcija į stresą 
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Mūšio nuovargis 

Krizinė būsena 

Psichinis šokas 

F43.1 Potrauminio streso sutrikimas 

Šis sutrikimas pasireiškia kaip pavėluota ar užsitęsusi reakcija į stresogeninį įvykį ar situaciją, ypač pavojingą 

arba katastrofišką (ilgalaikę ar trumpalaikę), kuri sukeltų stiprų distresą beveik kiekvienam. Tokie 

predisponuojantys faktoriai kaip asmenybės bruožai (kompulsiniai ar asteniniai) arba anksčiau buvę 

neuroziniai sutrikimai gali pažeminti sindromo atsiradimo slenkstį ar apsunkinti jo eigą, tačiau jie nėra nei 

būtini, nei pakankami sutrikimui atsirasti. Tipiški požymiai yra įkyrus ir pasikartojantis stresogeninio įvykio 

išgyvenimas prisiminimuose (angl. – flashback), sapnuose arba košmaruose, pasireiškiantis, nepaisant 

nuolat juntamo emocinio „sustingimo“ ir jausmų blankumo, atsiskyrimas nuo kitų žmonių, nejautrumas 

aplinkos poveikiui, anhedonija bei vengimas traumą primenančių veiksmų ir situacijų. Paprastai kartu būna 

padidėjęs vegetacinės (autonominės) nervų sistemos sujaudinimas, pasireiškiantis padidėjusiu dirglumu, 

sustiprėjusiu baimingumu ir nemiga. Kartu su šiais simptomais dažnai būna ir nerimas bei depresija, neretai 

būna ir suicidinių minčių. Sutrikimas pasireiškia po latentinio periodo, kuris gali svyruoti nuo kelių savaičių 

iki kelių mėnesių. Sutrikimo eiga yra banguojanti, tačiau dauguma atvejų baigiasi pasveikimu. Nedidelei 

daliai pacientų šis sutrikimas gali užsitęsti daugelį metų ir tapti lėtiniu ar net pasireikšti stabilia asmenybės 

deformacija (F62.0). 

Trauminė neurozė 

F43.2 Adaptacijos sutrikimai 

Tai subjektyvaus distreso ir emocijų sutrikimo būsena, paprastai sukelianti socialinės veiklos ir įgūdžių 

sutrikimus ir pasireiškianti prisitaikymo prie stresogeniškų gyvenimo pokyčių ar įvykių laikotarpiu. Stresą 

sukeliantis veiksnys gali paveikti individo socialinę aplinką (gedėjimas, išsiskyrimas) arba platesnes asmens 

socialines atramas ir vertybes (migracija, pabėgėlio statusas). Šis veiksnys taip pat gali atspindėti svarbų 

vystymosi ir gyvenimo periodą ar jo sukeltą krizę (ėjimas į mokyklą, tapimas tėvais, nesėkmė bandant rasti 

ryšį su brangiu žmogumi, išėjimas į pensiją). Individualus polinkis ir jautrumas yra svarbus adaptacijos 

sutrikimams atsirasti ir jų pasireiškimo pobūdžiui, bet, nepaisant to, manoma, kad sutrikimas neatsirastų be 

stresogeniško faktoriaus. Sutrikimas pasireiškia įvairiai: gali būti depresiška nuotaika, nerimas, 

susirūpinimas (ar šių jausmų derinys), jausmas, kad nesugebama susitvarkyti, planuoti ateitį ar toliau 

tvarkytis su esama situacija, atlikti kasdienius darbus. Kartu gali būti elgesio sutrikimų, ypač paaugliams. 

Dominuojantis požymis gali būti trumpalaikė ar užsitęsusi depresinė reakcija arba kiti emocijų ir elgesio 

sutrikimai.  

Kultūrinis šokas 

Gedėjimo reakcija 

Vaikų hospitalizmas 

Išskyrus: atsiskyrimo nerimo sutrikimą vaikystėje (F93.0) 

F43.8 Kitos reakcijos į stiprų stresą 

F43.9 Nepatikslinta reakcija į stiprų stresą 

F44 Disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

Disociaciniams ar konversiniams sutrikimams būdingas normalios praeities atsiminimų integracijos, tapatumo 

suvokimo, dabartinių pojūčių įsisąmoninimo ir kūno judesių kontrolės dalinis arba visiškas praradimas. Visų 

tipų disociaciniai sutrikimai išnyksta per kelias savaites ar mėnesius, ypač jei jų pradžia siejama su 

traumavusiu gyvenimo įvykiu. Ilgiau užsitęsusios būsenos, ypač paralyžius ir jautrumo išnykimas, gali 

atsirasti, kai jie susiję su neišsprendžiamomis problemomis ar asmeninių santykių sunkumais. Anksčiau šie 

sutrikimai buvo klasifikuojami kaip „konversinės isterijos“. Šie sutrikimai yra laikomi kilusiais dėl 

psichogeninių priežasčių, jų atsiradimo pradžia glaudžiai siejama su traumavusiais įvykiais, 

neišsprendžiamomis ar nepakeliamomis problemomis arba asmeninių santykių sunkumais. Pasireiškę 

simptomai dažnai atspindi paciento suvokimą, kaip turėtų atrodyti fizinė liga. Medicininis ištyrimas 

neparodo jokio žinomo somatinio arba neurologinio sutrikimo. Be to, yra įrodymų, kad tam tikros funkcijos 

praradimas yra emocinių konfliktų ar poreikių išraiška. Simptomai dažnai pasireiškia staiga, o jų atsiradimas 
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yra susijęs su psichologiniu stresu. Į šią kategoriją įtraukti tik tie fiziologinių funkcijų ir jutimų praradimai, 

kurie, esant valingai kontrolei, išnyktų. Sutrikimai, kuriems būdingas skausmas ir kiti somatiniai pojūčiai, 

valdomi autonominės nervų sistemos, klasifikuojami kaip somatizacinis sutrikimas (F45.0). Niekada nereikia 

atmesti galimybės, kad vėliau gali pasireikšti rimtas somatinis arba psichikos sutrikimas.  

Apima: konversinę: 

• isteriją 

• reakciją 

isteriją 

isterinę psichozę 

Išskyrus: simuliantą *sąmoningą simuliaciją+ (Z76.5) 

F44.0 Disociacinė amnezija 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra atminties praradimas, dažniausiai apimantis svarbius praeities įvykius. 

Šis praradimas atsiranda ne dėl organinių priežasčių, o jo apimtis yra per didelė, kad galėtų būti paaiškinta 

paprasčiausiu užmaršumu ar nuovargiu. Amnezija paprastai apima pacientą traumavusius įvykius, tokius 

kaip nelaimingas atsitikimas ar netikėta netektis. Dažniausiai ji būna dalinė ir selektyvi. Visiška ir 

apibendrinta amnezija pasitaiko retai, tai dažniausiai fugos (F44.1) dalis, jei taip yra, turi būti taip ir 

klasifikuota. Jei esama organinės smegenų ligos, intoksikacijos arba didelio nuovargio, ši diagnozė neturi 

būti taikoma.  

Išskyrus: alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų sukeltą amnezinį sindromą (F10–F19 su ketvirtuoju 

ženklu .6) 

amneziją: 

• anterogradinę (R41.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (R41.3) 

• retrogradinę (R41.2) 

nealkoholinį organinį amnezinį sindromą (F04.9) 

popriepuolinę amneziją per epilepsiją (G40.-) 

F44.1 Disociacinė fuga 

 Disociacinė fuga turi visus disociacinei amnezijai būdingus požymius, tačiau kartu pasireiškia ir tikslingas 

keliavimas, išeinantis iš įprasto kasdienio atstumo ribų. Nors fugos laikotarpiu yra amnezija, pašaliniam 

stebėtojui paciento elgesys šiuo laikotarpiu gali atrodyti visiškai normalus.  

Išskyrus: popriepuolinę fugą per epilepsiją (G40.-) 

F44.2 Disociacinis stuporas 

Disociacinis stuporas diagnozuojamas remiantis valingų judesių ir normalios reakcijos į išorinius dirgiklius, 

tokius kaip šviesa, garsas ir prisilietimas, geroku sumažėjimu ar visišku praradimu, kai paciento apžiūra ir 

ištyrimas neatskleidžia jokios fizinės priežasties. Be to, yra aiškios psichogeninės sutrikimo priežastys – 

neseniai buvę stresogeniniai įvykiai ar problemos.  

Išskyrus: organinį katatoninį sutrikimą (F06.1) 

stuporą: 

• katatoninį (F20.2) 

• depresinį (F31–F33) 

• maniakinį (F30.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (R40.1) 

F44.3 Transas ir posesinis sutrikimas 

Tai sutrikimai, kai laikinai prarandamas asmenybės tapatumo ir aplinkos suvokimas. Šiame skirsnyje turi būti 

klasifikuojami tik tokie transo sutrikimai, kurie yra nevalingi ir nepageidaujami bei pasireiškiantys už 

religinės ar kitokios kultūriškai priimtinos situacijos ribų.  

Išskyrus: būsenas, susijusias su: 

• ūminiais ir praeinančiais psichoziniais sutrikimais (F23.-) 
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• organiniu asmenybės sutrikimu (F07.0) 

• potrauminiu sindromu (F07.2) 

• intoksikacija psichoaktyviąja medžiaga (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .0) 

• šizofrenija (F20.-) 

F44.4 Disociaciniai judesių sutrikimai 

Dažniausiai šie disociaciniai sutrikimai pasireiškia negalėjimu pajudinti dalies ar visos galūnės arba kelių 

galūnių. Gali būti didelis panašumas į bet kokią ataksijos, apraksijos, akinezijos, afonijos, dizartrijos, 

diskinezijos, traukulių ir paralyžiaus rūšį.  

Psichogeninė: 

• afonija 

• disfonija 

F44.5 Disociaciniai traukuliai 

Disociaciniai traukuliai judesiais gali būti labai panašūs į epilepsijos priepuolius, tačiau labai retai jų atvejais 

būna liežuvio susikandžiojimas, nubrozdinimų dėl kritimo ir šlapimo nelaikymo, sąmonė išlieka arba yra 

pakeičiama stuporo ar transo būsena. 

F44.6 Disociacinė anestezija ir jutimų praradimas 

Jutimų praradimo sritys dažnai turi tokias ribas, kurios aiškiai rodo daugiau paciento įsivaizdavimą apie kūno 

funkcijas, o ne medicinines žinias. Be to, gali būti tokių atskirų pojūčių išnykimo skirtumų, kurių negali 

atsirasti dėl neurologinių sutrikimų. Jutimų išnykimas gali būti kartu su parestezijomis. Regėjimo ir klausos 

išnykimas disociacinių sutrikimų atveju retai būna visiškas.  

Psichogeninis kurtumas 

F44.7 Mišrūs disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

Sutrikimų, aprašytų F44.0–F44.6, kombinacija 

F44.8 Kiti disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

F44.80 Ganserio (Ganser) sindromas 

F44.81 Daugybinio tipo asmenybės sutrikimas 

F44.82 Praeinantys disociaciniai [konversiniai] sutrikimai, pasireiškiantys vaikystėje ir paauglystėje 

F44.88 Kiti specifiniai disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

Psichogeninis pasimetimas 

F44.9 Nepatikslinti disociaciniai [konversiniai] sutrikimai 

F45 Somatoforminiai sutrikimai 

Pagrindinis somatoforminių sutrikimų požymis yra pasikartojantys somatiniai simptomai kartu su atkakliu 

reikalavimu ištirti mediciniškai, nepaisant pakartotinių neigiamų tyrimų rezultatų bei gydytojų įtikinėjimų, 

kad simptomai neturi jokio somatinio pagrindo. Jei yra koks nors somatinis sutrikimas, jis nepaaiškina 

paciento pateikiamų nusiskundimų prigimties ar apimties ir nėra pakankamas paciento stresui bei 

susirūpinimui suvokti. 

Išskyrus: disociacinius sutrikimus (F44.-) 

plaukų pešiojimą (F98.4) 

vapėjimą (F80.0) 

šveplavimą (F80.8) 

nagų kramtymą (F98.8) 

psichologinius ir elgesio veiksnius, susijusius su kitur klasifikuojamomis ligomis ar sutrikimais (F54) 

seksualinės funkcijos sutrikimus, nesusijusius su organiniu sutrikimu ar liga (F52.-) 

nykščio čiulpimą (F98.8) 

tikus (vaikystėje ir paauglystėje) (F95.-) 
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de la Tureto (de la Tourette) sindromą (F95.2) 

trichotilomaniją (F63.3) 

F45.0 Somatizacinis sutrikimas 

Pagrindinis sutrikimo požymis yra daugybiniai, pasikartojantys ir dažnai besikeičiantys somatiniai simptomai, 

trunkantys ne mažiau kaip dvejus metus. Daugumos pacientų kontakto su pirminės ir specializuotos 

medicinos pagalbos tarnybomis istorija ilga ir komplikuota, kai buvo atlikta daugybė bevaisių tyrimų bei 

diagnostinių procedūrų, kurių atsakymai buvo neigiami. Simptomai gali pasireikšti bet kurioje kūno vietoje 

ar organizmo sistemoje. Sutrikimo eiga yra lėtinė ir banguojanti. Ji dažnai siejama su socialinio, asmeninio ir 

šeiminio funkcionavimo sutrikimais. Neilgai trunkantys (mažiau nei dvejus metus) ir ne tokie išreikšti 

simptomai turi būti klasifikuojami kaip nediferencijuotas somatoforminis sutrikimas (F45.1). 

Brikė (Briquet) sutrikimas 

Daugybinis psichosomatinis sutrikimas 

Išskyrus: simuliantą *sąmoningą simuliaciją+ (Z76.5) 

F45.1 Nediferencijuotas somatoforminis sutrikimas 

Šią klinikinę kategoriją reikia naudoti tada, kai somatiniai simptomai yra daugybiniai, besikeičiantys ir 

nuolatiniai, tačiau neatitinkantys visiškos ir tipiškos somatizacinio sutrikimo klinikinės išraiškos. 

Nediferencijuotas psichosomatinis sutrikimas 

F45.2 Hipochondrinis sutrikimas 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra susirūpinimas, kad sergama viena ar daugiau sunkių ir progresuojančių 

somatinių ligų. Pacientai pateikia nuolatinių somatinių nusiskundimų ar nuolatinį susirūpinimą savo 

sveikata. Normalūs, įprastiniai pojūčiai ir išvaizda pacientų traktuojami kaip nenormalūs ir keliantys rūpestį, 

o dėmesys paprastai koncentruotas tik į vieną ar du kūno organus arba sistemas. Esant šiam sutrikimui 

dažnai kartu būna ir ryški depresija bei nerimas, dėl to galima papildoma diagnozė.  

Kūno dismorfinis sutrikimas 

Dismorfofobija (nekliedesinė) 

Hipochondrinė neurozė 

Hipochondrija 

Nozofobija 

Išskyrus: kliedesinę dismorfofobiją (F22.8) 

nuolatinius kliedesius apie kūno funkcijas arba formą (F22.-) 

F45.3 Somatoforminė autonominė disfunkcija 

Nusiskundimai pateikiami taip, lyg jie būtų kilę dėl tam tikros organų sistemos ar organo, kuriuos daugiausia 

ar visiškai kontroliuoja autonominė nervų sistema, somatinio susirgimo, pavyzdžiui, kardiovaskulinės, 

gastrointestinalinės, kvėpavimo arba genitourinalinės sistemos. Simptomai dažniausiai būna dviejų tipų, ir 

nė vienas jų nenurodo organo ar organų sistemos somatinio sutrikimo. Pirmasis nusiskundimų tipas yra 

kilęs dėl objektyviai pastebimo vegetacinės (autonominės) nervų sistemos sujaudinimo, pasireiškiančio 

širdies plakimu, prakaitavimu, paraudimu ir tremoru, ir kaip baimės ir streso dėl galimo somatinio sutrikimo 

išraiška. Antrojo tipo nusiskundimai yra nespecifiniai arba kintamojo pobūdžio, pavyzdžiui, praeinantys 

skausmai, deginimo, sunkumo, įtampos, pūtimo arba ištempimo pojūčiai, kuriuos pacientas susieja su 

specifiniu organu arba organų sistema.  

Išskyrus: psichologinius ir elgesio veiksnius, susijusius su kitur aprašytomis ligomis ar sutrikimais (F54) 

F45.30 Somatoforminė autonominė disfunkcija, nepatikslintas organas arba sistema 

F45.31 Somatoforminė autonominė disfunkcija, širdies ir kraujagyslių sistema 

Širdies neurozė 

Da Kosta (Da Costa) sindromas 

Neurocirkuliatorinė astenija 

F45.32 Somatoforminė autonominė disfunkcija, viršutinė virškinamojo trakto dalis 
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Skrandžio neurozė 

Psichogeninis (-ė): 

• aerofagija 

• dispepsija 

• pilorospazmas 

F45.33 Somatoforminė autonominė disfunkcija, apatinė virškinamojo  trakto dalis 

Psichogeninis (-ė): 

• diarėja 

• meteorizmas 

• dirgliosios žarnos sindromas 

F45.34 Somatoforminė autonominė disfunkcija, kvėpavimo sistema 

Psichogeninis (-ė): 

• kosulys 

• žagsėjimas 

• hiperventiliacija 

F45.35 Somatoforminė autonominė disfunkcija, lyties ir šlapimo organų sistema 

Psichogeninis (-ė): 

• dizurija 

• šlapinimosi padažnėjimas 

F45.38 Somatoforminė autonominė disfunkcija, kiti specifiniai organai arba sistemos 

F45.39 Somatoforminė autonominė disfunkcija, kelių organų arba sistemų 

F45.4 Nuolatinis somatoforminis skausmo sutrikimas 

Pagrindinis sutrikimo požymis yra nuolatinis, stiprus ir keliantis stresą skausmas, kurio nepavyksta paaiškinti 

fiziologinėmis arba somatinėmis priežastimis. Skausmo atsiradimas yra susijęs su emociniais konfliktais ar 

psichosocialinėmis problemomis, kurios yra pakankamai aiškios išvadai apie jų etiologiją pagrįsti. Paprastai 

dėl šio sutrikimo pacientas gauna gerokai daugiau asmeninės arba medicininės paramos ir dėmesio. Jei 

įtariamas psichogeninis skausmas, atsirandantis esant depresiniam sutrikimui ar šizofrenijai, jis nėra 

diagnozuojamas čia.  

Psichalgija 

Psichogeninis: 

• nugaros skausmas 

• galvos skausmas 

Somatoforminis skausmo sutrikimas 

Išskyrus: nugaros skausmą, neklasifikuojamą kitaip (M54.9-) 

skausmą: 

• ūminį (R52.0) 

• lėtinį (R52.2) 

• lėtinį nenumalšinamą skausmą (R52.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (R52.9) 

įtampos tipo galvos skausmą (G44.2) 

F45.8 Kiti somatoforminiai sutrikimai 

Tai visi kiti jutimo, funkcijos ir elgesio sutrikimai, atsiradę ne dėl somatinės priežasties ir nesusiję su 

autonomine nervų sistema. Šie sutrikimai apsiriboja specifinėmis organų sistemomis arba kūno dalimis ir 

laiko prasme yra glaudžiai susiję su stresogeniškais įvykiais ar problemomis.  

Psichogeninis (-ė): 

• dismenorėja 

• disfagija, kartu ir „gumulas gerklėje“ (globus hystericus) 

• niežulys 

• kreivakaklystė 
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Dantų griežimas 

F45.9 Nepatikslintas somatoforminis sutrikimas 

Psichosomatinis sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F48 Kiti neuroziniai sutrikimai 

F48.0 Neurastenija 

Šio sutrikimo klinikinė išraiška labai priklauso nuo kultūrinio konteksto. Paprastai išskiriamos dvi pagrindinės 

formos, kurios turi daug bendro. Vienu atveju pagrindinis nusiskundimas yra padidėjęs nuovargis po 

protinio darbo, kartu būna tam tikras produktyvumo kritimas ir sunkumas atlikti kasdienius darbus. Greitas 

protinis nuovargis tipiniais atvejais yra aprašomas kaip nemalonus trikdančių asociacijų ir prisiminimų 

antplūdis, dėmesio koncentracijos sunkumas ir apskritai neproduktyvus mąstymas. Kitas sutrikimo variantas 

pasižymi dažniausiai kūno silpnumo bei fizinio nuovargio ar išsekimo pojūčiu net po menkiausių pastangų, 

kartu būna raumenų skausmai ir nesugebėjimas atsipalaiduoti. Abiem sutrikimo atvejais būna įvairių kitų 

nemalonių somatinių pojūčių, tokių kaip galvos svaigimas, įtampos tipo galvos skausmai ir bendro 

nestabilumo pojūtis. Taip pat dažnai būna susirūpinimas blogėjančia protine ir fizine sveikata, dirglumas, 

anhedonija bei įvairių nestipriai išreikštų depresijos ir nerimo požymių. Dažnai būna miego pradinės ir 

vidurinės fazės sutrikimų, tačiau gali pasireikšti ir mieguistumas.  

Nuovargio sindromas 

Buvusiai somatinei ligai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: asteniją, neklasifikuojamą kitaip (R53) 

gyvenimo išsekintą (Z73.0) 

negalavimą ir nuovargį (R53) 

povirusinį nuovargio sindromą (G93.3) 

psichasteniją (F48.8) 

F48.1 Depersonalizacijos ir derealizacijos sindromas 

Tai retas sutrikimas, kai pacientas skundžiasi, kad jo protinis aktyvumas, kūnas ir aplinka kokybiškai pasikeitė, 

kad jie atrodo nerealūs, nutolę ir netikri. Šis sindromas gali pasireikšti įvairiais fenomenais, tačiau 

dažniausiai pacientai skundžiasi emocijų praradimu ir nutolimu arba atsiskyrimu nuo savo mąstymo, kūno 

arba realaus pasaulio. Nepaisant šių pojūčių dramatiškumo, pacientai savo būklės atžvilgiu yra kritiški. 

Jutimams ir gebėjimams išreikšti emocijas nepakenkiama. Depresonalizacijos ir derealizacijos simptomai 

gali būti, kai yra aiški šizofrenija, depresinis, fobinis arba obsesinis kompulsinis sutrikimai. Tokiais atvejais 

turi būti diagnozuojamas atitinkamas pagrindinis sutrikimas.  

F48.8 Kiti specifiniai neuroziniai sutrikimai 

Dhat sindromas 

Profesinė neurozė, kartu ir rašymo spazmas 

Psichastenija 

Psichasteninė neurozė 

Psichogeninis alpimas 

F48.9 Nepatikslintas neurozinis sutrikimas 

Neurozė, neklasifikuojama kitaip 

ELGESIO SINDROMAI, SUSIJĘ SU FIZIOLOGINIAIS SUTRIKIMAIS IR SOMATINIAIS 

VEIKSNIAIS (F50–F59) 

F50 Valgymo sutrikimai 

Išskyrus: anoreksiją, neklasifikuojamą kitaip (R63.0) 

mitybos: 

• sutrikimus (R63.3) 
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• sutrikimus kūdikystėje ir vaikystėje (F98.2) 

polifagiją (R63.2) 

F50.0 Nervinė anoreksija 

Tai sutrikimas, kai pacientas sąmoningai sumažina ir palaiko mažą kūno svorį. Dažniausiai sutrikimas 

pasireiškia paauglėms mergaitėms ir jaunoms moterims, tačiau gali pasitaikyti ir tarp paauglių berniukų bei 

jaunų vyrų, vaikams prieš lytinį brendimą ir vyresnio amžiaus moterims iki pat menopauzės. Šis sutrikimas 

yra susijęs su specifine psichopatologija, kuriai būdinga nuolatinė sustorėjimo ir suglebimo baimė, 

pasireiškianti kaip įkyri pervertinimo idėja. Pacientai sau nusistato žemą kūno svorio slenkstį. Paprastai 

pasireiškia įvairaus sunkumo mitybos nepakankamumas su antriniais endokrininiais ir metaboliniais 

pokyčiais bei kūno funkcionavimo sutrikimais. Simptomai pasireiškia griežtos dietos pasirinkimu, perdėtu 

sportavimu, vėmimo ir žarnyno valymo sukėlimu bei apetitą slopinančių medikamentų ir diuretikų 

vartojimu. 

Išskyrus: apetito praradimą: 

• neklasifikuojamą kitaip (R63.0) 

• psichogeninį (F50.8) 

F50.1 Netipinė nervinė anoreksija 

Tai sutrikimas, kuriam būdingi kai kurie nervinės anoreksijos požymiai, tačiau kurio klinikinė išraiška 

neatitinka visų kriterijų, reikalingų nervinės anoreksijos diagnozei pagrįsti. Pavyzdžiui, gali nebūti vieno iš 

esminių simptomų, tokių kaip amenorėja arba didelė baimė sustorėti, net ir netekus daug kūno svorio ir 

esant svorį mažinančiam elgesiui. Šios diagnozės negalima taikyti, kai svorio mažėjimas susijęs su somatiniu 

sutrikimu.  

F50.2 Nervinė bulimija 

Tai sindromas, pasireiškiantis besikartojančiais persivalgymo priepuoliais ir perdėtu susirūpinimu kūno svoriu. 

Dėl to atsiranda elgesio stereotipas, pasireiškiantis persivalgymu, lydimu vėmimo arba laisvinančiųjų 

medikamentų vartojimo. Šis sutrikimas turi daug bendrų psichologinių požymių su nervine anoreksija, kartu 

ir perdėtą susirūpinimą kūno išvaizda ir svoriu. Pasikartojantis vėmimas dažnai sutrikdo organizmo 

elektrolitų balansą ir sukelia įvairias somatines komplikacijas. Dažnai, tačiau ne visada, esama duomenų 

apie anksčiau buvusią nervinę anoreksiją, po kurios iki bulimijos atsiradimo praeina nuo kelių mėnesių iki 

kelerių metų. 

Bulimija, neklasifikuojama kitaip 

Nervinė hiperoreksija 

F50.3 Netipinė nervinė bulimija 

Tai sutrikimas, kuriam būdingi kai kurie nervinės bulimijos požymiai, tačiau kurio klinikinė išraiška neatitinka 

visų kriterijų, reikalingų nervinės bulimijos diagnozei pagrįsti. Pavyzdžiui, gali būti pasikartojantys 

persivalgymo priepuoliai ir laisvinančiųjų medikamentų vartojimas be didesnio svorio pakitimo arba tipiško 

perdėto susirūpinimo kūno išvaizda ir svoriu.   

F50.4 Persivalgymas, susijęs su kitais psichologiniais sutrikimais 

Tai persivalgymas, atsiradęs kaip reakcija į stresogeniškus įvykius, tokius kaip netektis, nelaimingi atsitikimai, 

vaiko gimimas ir t. t.  

Psichogeninis persivalgymas 

Išskyrus: nutukimą(E66.-) 

F50.5 Vėmimas, susijęs su kitais psichologiniais sutrikimais 

Tai pasikartojantis vėmimas, pasireiškiantis esant disociaciniam sutrikimui (F44.-) ir hipochondriniam 

sutrikimui (F45.2) ir nesukeltas išimtiniu atveju tik būsenų, klasifikuojamų kitur. Šis kodas taip pat gali būti 

taikomas kaip papildomas, esant diagnozei O21.- (gausus nėščiųjų vėmimas), vėmimui nėštumo metu 

diagnozuoti, kai pasikartojančio pykinimo ir vėmimo nėštumo metu dominuojanti priežastis yra emociniai 

veiksniai.  

Psichogeninis vėmimas 
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Išskyrus: pykinimą (R11) 

 vėmimą, neklasifikuojamą kitaip (R11) 

F50.8 Kiti valgymo sutrikimai 

Pika suaugusiesiems 

Psichogeninis apetito praradimas 

Išskyrus: piką kūdikystėje ir vaikystėje (F98.3) 

F50.9 Nepatikslintas valgymo sutrikimas 

F51 Neorganiniai miego sutrikimai 

Dažnai miego sutrikimas yra tik kito sutrikimo – tiek psichikos, tiek somatinio – vienas iš simptomų. Spręsti, ar 

miego sutrikimas konkrečiam pacientui yra nepriklausoma būklė, ar tik kito sutrikimo, klasifikuojamo kitur 

(šiame skyriuje ar kitame), požymis, reikia remiantis miego sutrikimo klinikine išraiška, eiga, reikalingo 

terapinio gydymo pasirinkimu ir prioritetu, kai nustatoma diagnozė. Apskritai, jeigu miego sutrikimas yra 

pagrindinis paciento nusiskundimas ir yra suvokiamas kaip atskiras sutrikimas, jį koduoti reikia šiame 

skyriuje esančiu kodu kartu su kita susijusia diagnoze, kad būtų visapusiškai atskleista atvejo 

psichopatologija ir psichofiziologija. Į šį skyrių įtraukti tik tie miego sutrikimai, kurių kaip pagrindinis 

veiksnys laikomos emocinės priežastys ir kurie nėra kilę dėl aiškių somatinių sutrikimų, klasifikuojamų kitur. 

Išskyrus: miego sutrikimus (organinius) (G47.-) 

F51.0 Neorganinė nemiga 

Tai būklė, kai pakankamai ilgą laiką tęsiasi nepatenkinama miego kokybė ir (arba) jo trukmė, esant sunkumui 

užmigti, išlikti miegančiam arba ankstyvam prabudimui. Nemiga yra dažnas daugelio psichikos ir somatinių 

ligų simptomas, todėl čia kaip papildoma diagnozė ji turi būti koduojama tik tada, kai ji dominuoja 

klinikiniame vaizde.  

Išskyrus: nemigą (organinę) (G47.0) 

F51.1 Neorganinis mieguistumas 

Mieguistumas (hipersomnija) suprantamas kaip būklė, pasižyminti padidėjusiu mieguistumu dieną, miego 

priepuoliais (kurie atsiranda ne dėl nepakankamos miego trukmės) ar pailgėjusiu perėjimu į budrumo 

būseną prabudus. Jei nėra aiškios organinės priežasties, ši būklė dažniausiai susijusi su psichiniais 

sutrikimais. 

Išskyrus: patologinį mieguistumą (organinį) (G47.1) 

narkolepsiją (G47.4) 

F51.2 Neorganinis miego ir budrumo ritmo sutrikimas 

Šis sutrikimas apibūdinamas kaip neatitikimas tarp individo miego ir budrumo ciklo bei aplinkos sąlygų, dėl to 

yra skundžiamasi nemiga arba mieguistumu. 

Psichogeninė inversija: 

• cirkadinio   }  

• niktohemerinio } ritmo 

• miego    }  

Išskyrus: miego ir budrumo ciklo sutrikimus (organinius) (G47.2) 

F51.3 Somnabulizmas 

Somnabulizmas yra pakitusi sąmonės būsena, kai kartu pasireiškia ir miego, ir budrumo būsenoms būdingi 

fenomenai. Per somnabulizmo epizodą, dažniausiai pirmąjį miego periodo trečdalį, individas atsikelia iš 

lovos ir vaikščioja, tuo pat metu jo sąmonės, reaktyvumo ir motorinių įgūdžių lygis yra žemas. Atsibudus 

paprastai epizodo neprisimenama.  

F51.4 Naktinis siaubas 
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Naktinis siaubas yra naktį pasireiškę siaubo ar panikos epizodai, lydimi intensyvios vokalizacijos, judrumo ir 

ryškių vegetacinių iškrovų. Individai paniškai rėkdami atsisėda ar atsistoja, dažai pirmąjį nakties miego 

trečdalį. Dažnai tokie žmonės bėga durų link lyg bandydami pabėgti, tačiau labai retai išeina iš kambario. 

Paprastai šio įvykio neprisimenama arba atmintyje išlieka tik vienas ar du fragmentiški psichikos vaizdiniai.  

F51.5 Košmariški sapnai 

Tai sapnai, kupini nerimo ar baimės. Šiuos sapnus individas prisimena labai aiškiai. Išgyvenimai sapne yra 

labai tikroviški ir dažniausiai susiję su pavojumi gyvybei, saugumui ar savigarbai. Gana dažnai tokios pat arba 

panašios košmariškų sapnų temos kartojasi. Per tipinį epizodą būna tam tikras vegetacinis sujaudinimas, 

tačiau nėra ryškesnės vokalizacijos arba kūno judesių. Pabudęs individas greitai tampa budrus ir 

orientuojasi.  

Nerimastingų sapnų sutrikimas 

F51.8 Kiti neorganiniai miego sutrikimai 

F51.9 Nepatikslintas neorganinis miego sutrikimas 

Emocinis miego sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F52 Seksualinės funkcijos sutrikimai, nesusiję su organiniu sutrikimu ar liga 

Seksualinės funkcijos sutrikimu vadinama didelė sutrikimų grupė, kai individas negali dalyvauti seksualiniuose 

santykiuose taip, kaip jis ar ji to nori. Seksualinė reakcija yra psichosomatinis procesas, todėl paprastai 

seksualinei disfunkcijai atsirasti turi reikšmės ir psichologiniai, ir somatiniai veiksniai. 

Išskyrus: Dhat sindromą (F48.8) 

F52.0 Seksualinio potraukio išnykimas ar netekimas 

Seksualinio potraukio išnykimas turi būti pirminis, o ne antrinis, kilęs dėl kitų seksualinių sutrikimų, tokių kaip 

erekcijos disfunkcijos ar dispareunijos.  

Frigidiškumas 

Hipoaktyvus seksualinio potraukio sutrikimas 

F52.1 Seksualinė aversija ir seksualinio pasitenkinimo stoka 

Seksualinė aversija yra sutrikimas, kai galimybė lytiškai suartėti su partneriu sukelia tokią baimę arba nerimą, 

kad seksualinių santykių imama vengti. Seksualinio pasitenkinimo stoka apibūdinama kaip sutrikimas, kai 

seksualinės reakcijos yra normalios, orgazmas patiriamas, tačiau nejuntama adekvataus malonumo jausmo.  

Anhedonija (seksualinė) 

F52.2 Genitalinių reakcijų išnykimas 

Vyrams pagrindinė problema yra erekcijos disfunkcija, t. y. nesugebėjimas pasiekti arba išlaikyti erekcijos, 

reikalingos patenkinamiems lytiniams santykiams vykti. Moterims dažniausiai pasitaiko makšties sausumas 

ar lubrikacijos stoka per lytinius santykius.  

Moterų lytinio sujaudinimo sutrikimas 

Erekcijos sutrikimas vyrams 

Psichogeninė impotencija 

Išskyrus: organinės kilmės impotenciją (N48.4) 

F52.3 Orgazmo sutrikimas 

Orgazmo arba nebūna, arba jis labai vėluoja. 

Nuslopintas orgazmas (vyrams) (moterims) 

Psichogeninė anorgazmija 

F52.4 Priešlaikinė ejakuliacija 

Tai nesugebėjimas kontroliuoti ejakuliacijos, kad abu partneriai patirtų pasitenkinimą per lytinį aktą. 

F52.5 Neorganinis vaginizmas 

Tai apatinių dubens raumenų, supančių makštį, spazmas, sukeliantis makšties angos okliuziją. Varpos įėjimas 

tampa neįmanomas arba skausmingas.  
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Psichogeninis vaginizmas 

Išskyrus: vaginizmą (organinį) (N94.2) 

F52.6 Neorganinė dispareunija 

Dispareunija (skausmas per lytinius santykius) gali pasireikšti ir vyrams, ir moterims. Šis sutrikimas gali 

atsirasti dėl vietinės patologijos, tokiu atveju turi būti nustatyta atitinkama diagnozė. Šią kategoriją reikia 

vartoti tik tada, jei nėra kitos pirminės seksualinės disfunkcijos (pvz., vaginizmo ar makšties sausumo).   

Psichogeninė dispareunija 

Išskyrus: dispareuniją (organinę) (N94.1) 

F52.7 Perdėtas seksualinis potraukis 

Nimfomanija 

Satyriazė 

F52.8 Kiti seksualinės funkcijos sutrikimai, nesusiję su organiniu sutrikimu ar liga 

F52.9 Nepatikslintas seksualinės funkcijos sutrikimas, nesusijęs su organiniu sutrikimu ar liga 

F53 Pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuojami kitur  

0505 

Šio skyriaus kodai vartojami tik tokiems psichikos sutrikimams, kurie yra susiję su pogimdyminiu periodu 

(atsiradę per 6 savaites po gimdymo) ir neatitinka kitur šioje klasifikacijoje aprašytų psichikos sutrikimų dėl 

informacijos trūkumo arba dėl papildomų klinikinių požymių, kuriems esant, tų diagnostikos kategorijų 

negalima taikyti. 

F53.0 Lengvi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuoti kitur 

Depresija: 

• ponatalinė, neklasifikuojama kitaip 

• pogimdyminė, neklasifikuojama kitaip 

F53.1 Sunkūs pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuoti kitur 

Pogimdyminė psichozė, neklasifikuojama kitaip 

F53.8 Kiti pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuoti kitur 

Pogimdyminis (-ė): 

• nusiminimas       }  

• disforija        } neklasifikuojama kitaip 

• nuotaikos sutrikimas   }  

• liūdesys       }  

F53.9 Nepatikslintas pogimdyminio laikotarpio psichikos sutrikimas 

F54 Psichologiniai ir elgesio veiksniai, susiję su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur 

Šią kategoriją reikia taikyti tada, kai manoma, kad psichologiniai ir elgesio veiksniai turėjo svarbios įtakos kitų 

skyrių kodais klasifikuotų somatinių ligų etiologijai. Bet kokie atsiradę psichikos sutrikimai paprastai būna 

lengvi ir ilgai trunkantys (pvz., susirūpinimas, emociniai konfliktai, bloga nuojauta) bei patys savaime 

nepatvirtina kokios nors šio skyriaus diagnozės. 

Šios kategorijos taikymo pavyzdžiai: 

• astma F54 ir J45.- 

• dermatitas F54 ir L23–L25 

• skrandžio opa F54 ir K25.- 

• mukozinis kolitas F54 ir K58.- 

• opinis kolitas F54 ir K51.- 

• dilgėlinė F54 ir L50.- 

Psichologiniai faktoriai, veikiantys fizinę būklę 
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Susijusiam somatiniam sutrikimui nurodyti taikykite papildomą kodą. 

Išskyrus: įtampos tipo galvos skausmus (G44.2) 

F55 Piktnaudţiavimas priklausomybės nesukeliančiomis medţiagomis 

Šiame skirsnyje kalbama apie įvairius vaistus ir liaudies medicinos priemones, tačiau svarbiausios yra trys 

grupės: (a) psichotropiniai vaistai, nesukeliantys priklausomybės, pavyzdžiui, antidepresantai, (b) 

laisvinamieji vaistai ir (c) analgetikai, parduodami be recepto, pavyzdžiui, aspirinas ir paracetamolis.  

 

Nuolatinis šių preparatų vartojimas dažniausiai yra susijęs su nereikalingu kreipimusi į gydytojus ar kitą 

medicinos personalą, o kartais ir su patiriamu kenksmingu somatiniu ilgalaikio šių medžiagų vartojimo 

poveikiu. Pastangos įtikinti jų nevartoti  ar uždrausti šių vaistų  vartojimą dažnai sukelia pasipriešinimą. 

Vartojant laisvinamuosius preparatus ir analgetikus, tai gali tęstis, nepaisant įspėjimų ar net prasidėjusių 

tokių somatinių komplikacijų kaip inkstų disfunkcija arba elektrolitų disbalansas. Nors paprastai būna 

akivaizdu, kad pacientas turi stiprią motyvaciją vartoti šiuos preparatus, tačiau neišsivysto priklausomybė 

nuo šių vaistų ir nebūna abstinencijos sindromo, kas būdinga psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, 

aprašytam F10–F19. 

 

Įprotis vartoti laisvinamuosius preparatus 

Vartojimo sutrikimas: 

• rūgštingumą mažinančių medžiagų 

• vaistažolių ar liaudies medicinos priemonių 

• steroidų ar hormonų 

• vitaminų 

Išskyrus: piktnaudžiavimą priklausomybę sukeliančiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (F10–F19) 

F55.0 Antidepresantai 

F55.1 Laisvinamieji 

F55.2 Analgetikai 

F55.3 Rūgštingumą maţinančios medţiagos 

F55.4 Vitaminai 

F55.5 Steroidai arba hormonai 

F55.6 Specifinės vaistaţolės ar liaudies medicinos priemonės 

F55.8 Kitos priklausomybės nesukeliančios medţiagos 

F55.9 Nepatikslinti 

F59 Nepatikslinti elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais 

veiksniais 

Psichogeninė fiziologinė disfunkcija, neklasifikuojama kitaip 

SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (F60–F69) 

Šis poskyris apima daugybę kliniškai reikšmingų būklių ir elgesio stereotipų, kurie yra pastovūs ir atspindi asmeniui būdingą 

elgesį bei santykių su savimi ir kitais būdą. Kai kurie šių būklių ir elgesio stereotipų atsiranda ankstyvose individualios 

raidos stadijose kaip konstitucinių veiksnių ir socialinio patyrimo pasekmė, o kiti atsiranda vėlesnėse gyvenimo stadijose. 

Specifiniai asmenybės sutrikimai (F60.-), mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai (F61.-) bei ilgalaikiai asmenybės pakitimai 

(F62.-) yra giliai įsišakniję ir užsitęsę elgesio stereotipai, pasireiškiantys nelanksčiomis reakcijomis į platų asmeninių ir 

socialinių situacijų spektrą. Jie atspindi kraštutinius ar reikšmingus nukrypimus nuo to, kaip vidutinis asmuo esamoje 
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kultūroje suvokia aplinką, mąsto, jaučia ir ypač bendrauja su kitais. Tokie elgesio stereotipai dažniausiai būna stabilūs ir 

apima daugelį elgesio bei psichologinio funkcionavimo sričių. Jie dažnai, tačiau ne visada, yra lydimi įvairaus laipsnio 

subjektyvaus distreso ir problemų socialinėje veikloje. 

F60 Specifiniai asmenybės sutrikimai 

0512 

Tai ryškūs asmenybės ir elgesio sutrikimai, kurie nėra tiesiogiai sukelti ligos, sužeidimo arba kito smegenų 

pakenkimo ar psichikos ligos. Paprastai šie sutrikimai apima kelias asmenybės pasireiškimo sritis ir yra 

beveik visada susiję su reikšmingais asmeninio bei socialinio funkcionavimo sunkumais. Specifiniai 

asmenybės sutrikimai dažniausiai prasideda vaikystėje arba paauglystėje ir tęsiasi brandaus amžiaus 

laikotarpiu.  

F60.0 Paranoidinio tipo asmenybės sutrikimas 

Paranoidinio tipo asmenybės sutrikimui yra būdingas perdėtas jautrumas nesėkmėms, nenoras atleisti už 

įžeidimą ar skriaudą, įtarumas ir polinkis iškreipti faktus, neutralius ar draugiškus veiksmus laikant 

priešiškais ir paniekinamais. Šiam sutrikimui taip pat būdingi pasikartojantys įtarinėjimai be pateisinamos 

priežasties, kad sutuoktinis ar seksualinis partneris neištikimas ir karingas bei atkaklus asmeninių teisių 

jutimas. Polinkis jaustis perdėtai svarbiam, pasireiškiantis nuolatine nuostata viską sieti su savimi. 

Asmenybės sutrikimas: 

• ekspansyvaus paranoidinio tipo 

• fanatiško tipo 

• paranoidinio tipo 

• kveruliantinio tipo 

• sensityvaus paranoidinio tipo 

Išskyrus: paranoją: 

• neklasifikuojamą kitaip (F22.0) 

• kveruliantinę (F22.8) 

paranoidinę: 

• psichozę (F22.0) 

• šizofreniją (F20.0) 

• būseną (F22.0) 

F60.1 Šizoidinio tipo asmenybės sutrikimas 

Tai asmenybės sutrikimas, kuriam būdingas emocinių, socialinių ir kitų kontaktų vengimas, teikiant 

pirmenybę fantazijai, veiklai, reikalaujančiai vienatvės, ir introspekcijai. Būdingas ribotas sugebėjimas 

išreikšti jausmus ir patirti malonumą.  

Išskyrus: Aspergerio (Asperger) sindromą (F84.5) 

kliedesinius sutrikimus (F22.0) 

šizoidinį sutrikimą vaikystėje (F84.5) 

šizofreniją (F20.-) 

šizotipinį sutrikimą (F21) 

F60.2 Asocialaus tipo asmenybės sutrikimas 

Šiam asmenybės sutrikimui yra būdingas socialinių normų nepaisymas ir abejingumas kitų jausmams. 

Būdingas didžiulis skirtumas tarp elgesio ir vyraujančių socialinių normų. Neigiama patirtis ir bausmė, 

susijusi su netinkamu elgesiu, jo nepakeičia. Taip pat stebimas silpnas frustracijos toleravimas ir žemas 

agresijos, kartu ir smurto, protrūkio slenkstis. Tokiam asmeniui yra būdingas polinkis kaltinti kitus arba 

įtikinamai racionaliai aiškinti savo elgesį, sukėlusį konfliktą su visuomene.  

Asmenybės sutrikimas: 

• amoralaus tipo 

• antisocialaus tipo 

• asocialaus tipo 

• psichopatinio tipo 

• sociopatinio tipo 
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Išskyrus: elgesio sutrikimus (F91.-) 

 emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimą (F60.3) 

F60.3 Emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas 

Tai asmenybės sutrikimas, kuriam būdingas ryškus polinkis elgtis impulsyviai, neatsižvelgiant į pasekmes, 

nuotaika yra neprognozuojama ir nestabili. Tokiam asmeniui būdingi emocijų proveržiai ir nesugebėjimas 

kontroliuoti „elgesio iškrovų“. Stebimas priekabus elgesys ir konfliktai su kitais, ypač paskatinami tokio 

asmens impulsyvių veiksmų trukdymo ar kritikos. Skiriami du šio asmenybės sutrikimo tipai: impulsyvusis 

tipas, apibūdinamas dominuojančiu emociniu nestabilumu ir impulsų kontrolės stoka, bei ribinis tipas, 

kuriam būdingi impulsyviojo tipo požymiai ir kartu savęs suvokimo, tikslų, vidinių vertybių pasirinkimo 

sunkumai. Kartu pasireiškia nuolatinis tuštumos jausmas, polinkis įsitraukti į įtemptus ir nestabilius 

asmeninius santykius ir destruktyvus elgesys savęs paties atžvilgiu, kartu su suicidiniais ketinimais ir 

veiksmais.  

Išskyrus: asocialaus tipo asmenybės sutrikimą (F60.2) 

F60.30 Impulsyvusis tipas 

Asmenybės sutrikimas: 

• agresyvaus tipo 

• eksplozyvaus tipo 

F60.31 Ribinis tipas 

F60.4 Histrioninio tipo asmenybės sutrikimas 

Šiam asmenybės sutrikimui yra būdingas lėkštas ir labilus afektas, savų išgyvenimų dramatizavimas, 

teatrališkumas, perdėta emocijų raiška, įtaigumas ir polinkis pasiduoti kitų įtaigai, egocentriškumas, 

nuolaidžiavimas savo norams ir silpnybėms, dėmesio kitiems stoka, polinkis greitai įsižeisti ir nuolatinis 

įvertinimo, sujaudinimo ir dėmesio siekimas.  

Asmenybės sutrikimas: 

• isterinio tipo 

• psichoinfantilaus tipo 

F60.5 Anankastinio tipo asmenybės sutrikimas 

Tai asmenybės sutrikimas, kuriam būdingas nuolatinis abejojimo jausmas, perfekcionizmas, perdėtas 

sąžiningumas, nuolatinis patikrinimas ir susirūpinimas detalėmis, užsispyrimas, atsargumas ir rigidiškumas. 

Taip pat gali būti įkyrių ir nepriimtinų minčių ar impulsų, kurie savo išraiška neatitinka obsesinio 

kompulsinio sutrikimo kriterijų.  

Asmenybės sutrikimas: 

• kompulsyvaus tipo 

• obsesinio tipo 

• obsesinio kompulsinio tipo 

Išskyrus: obsesinį kompulsinį sutrikimą (F42.-) 

F60.6 Nerimastingo [vengiančio] tipo asmenybės sutrikimas 

Tai asmenybės sutrikimas, kuriam būdingi įtampos ir būgštavimo jausmai, nesaugumo ir nevisavertiškumo 

pojūtis. Toks individas nuolat trokšta būti mėgstamas ir priimtas, o dėl perdėto jautrumo atstūmimui ir 

kritikai apriboja savo asmeninius kontaktus, taip pat vengia tam tikros kasdienės veiklos ir situacijų, kurios 

tokiam asmeniui dėl perdėto baikštumo atrodo potencialiai pavojingos ar rizikingos.  

F60.7 Priklausomo tipo asmenybės sutrikimas 

Tai asmenybės sutrikimas, kuriam būdingas visose gyvenimo srityje pasireiškiantis pasitikėjimas kitų žmonių 

sugebėjimu ir skatinimas juos priimti svarbiausius ir mažesnius individo gyvenimo sprendimus. Taip pat 

būdinga didelė baimė būti paliktam, bejėgiškumo ir nesugebėjimo ką nors atlikti pojūtis, pasyvus sutikimas 

su vyresnių žmonių ir kitų norais, silpnas sugebėjimas susidoroti su kasdienio gyvenimo situacijomis. 

Stiprybės stoka gali pasireikšti intelektualinėje ar emocinėje sferose. Dažnai būdingas atsakomybės 

perkėlimas kitiems.  
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Asmenybės sutrikimas 

• asteninio tipo 

• neadekvataus tipo 

• pasyvaus tipo 

• save žlugdančio tipo 

F60.8 Kiti specifiniai asmenybės sutrikimai 

Asmenybės sutrikimas: 

• ekscentriško tipo 

• nepastovaus tipo 

• nebrandaus tipo 

• narcisistinio tipo 

• pasyviai agresyvaus tipo 

• psichoneurozinio tipo 

F60.9 Nepatikslintas asmenybės sutrikimas 

Charakterio neurozė, neklasifikuojama kitaip 

Patologinė asmenybė, neklasifikuojama kitaip 

F61 Mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai 

Ši kategorija skirta tiems asmenybės sutrikimams, kurie dažnai sukelia sunkumų, bet, kuriems esant, 

negalima išskirti specifinių simptomų, būdingų F60.- aprašytiems sutrikimams. Dėl šios priežasties juos yra 

gerokai sunkiau diagnozuoti nei F60.- klasifikuotus sutrikimus. 

Tokių sutrikimų pavyzdžiai: 

• asmenybės sutrikimas, pasižymintis kelių sutrikimų, aprašytų F60.- požymiais, bet be vyraujančios 

simptomų grupės, kuri leistų tiksliau nustatyti diagnozę  

• sunkumų keliantys asmenybės sutrikimai, neklasifikuoti F60.- ir F62.- ir laikomi antriniais pagrindinio 

diagnozuoto afektinio arba nerimo sutrikimo atžvilgiu  

Išskyrus: asmenybės bruožų akcentuacijas (Z73.1) 

F62 Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pakenkimu ir liga 

Į šią grupę įtraukti suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, kurie pasireiškia po katastrofiškų išgyvenimų, 

ryškaus užsitęsusio streso arba po sunkios psichikos ligos tiems asmenims, kurie iki tol nepasižymėjo 

asmenybės sutrikimu. Ši diagnozė turi būti taikoma tik tada, kai yra duomenų, kad apibrėžtai ir ilgam 

pakinta asmens aplinkos ir savęs suvokimo stereotipas, ryšiai su aplinka ir požiūris į aplinką ir save. 

Asmenybės pakitimas turi būti ryškus ir pasireikšti nelanksčiu bei neadaptuotu elgesiu, nebūdingu asmeniui 

iki patogeninio patyrimo. Šis pokytis neturi būti kito psichikos sutrikimo išraiška arba ankstesnio psichikos 

sutrikimo rezidualinis simptomas. 

Išskyrus: asmenybės ir elgesio sutrikimus dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (F07.-) 

F62.0 Ilgalaikis asmenybės pakitimas po katastrofiškų išgyvenimų 

Tai ilgalaikis asmenybės pakitimas, trunkantis mažiausiai dvejus metus ir atsiradęs po katastrofiškų 

išgyvenimų. Stresas turi būti toks stiprus, kad būtų nebūtina atsižvelgti į asmens jautrumą, kad būtų galima 

paaiškinti jo ryškų poveikį asmenybei. Sutrikimas apibūdinamas priešišku ar nepatikliu požiūriu į pasauliu, 

socialine atskirtimi, tuštumo ar beviltiškumo jausmu, susvetimėjimu ir nuolatiniu buvimo „ant ribos“ 

pojūčiu lyg nuolat būtų patiriama grėsmė. Šio tipo asmenybės pakitimą gali sukelti potrauminio streso 

sutrikimas (F43.1). 

Asmenybės pakitimas po: 

• koncentracijos stovyklų patirties 

• katastrofų 

• užsitęsusio: 

 • pagrobimo su grėsme būti nužudytam 

 • buvimo gyvybei pavojingose situacijose, tokiose kaip buvimas terorizmo auka  

• kankinimo 
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Išskyrus: potrauminio streso sutrikimą (F43.1) 

F62.1 Ilgalaikis asmenybės pakitimas po psichikos ligos 

Tai asmenybės pakitimas, trunkantis mažiausiai dvejus metus ir atsiradęs po traumuojančios patirties, 

sergant sunkia psichikos liga. Pakitimo negalima paaiškinti iki tol buvusiu asmenybės sutrikimu ir jį reikia 

diferencijuoti nuo rezidualinės šizofrenijos ir kitų nepakankamo pasveikimo nuo anksčiau pasireiškusios 

psichikos ligos būsenų. Šiam sutrikimui yra būdinga perdėta priklausomybė ir reikalaujanti nuostata kitų 

atžvilgiu, įsitikinimas, kad pakitimas ar asmenybės sutrikimas atsirado dėl ankstesnės ligos ir kad dėl to 

nesugebama užmegzti bei išlaikyti artimų ir patikimų asmeninių santykių bei jaučiama socialinė izoliacija. 

Šiam asmenybės pakitimui taip pat būdingas asmens pasyvumas, sumažėjęs interesų ratas ir susilpnėjęs 

domėjimasis laisvalaikio veikla, nuolatiniai nusiskundimai dėl ligos, juos galima sieti su hipochondriniais 

skundais ir ligoto žmogaus elgesiu. Taip pat būdinga disforiška ar labili nuotaika, pasireiškianti ne dėl 

esančio psichikos sutrikimo arba anksčiau buvusios psichikos ligos su rezidualiniais afektiniais simptomais, ir 

ilgai trunkantis socialinio ir darbinio funkcionavimo sutrikimas.   

F62.8 Kiti ilgalaikiai asmenybės pakitimai 

Lėtinį skausmą jaučiančios asmenybės sindromas 

F62.9 Nepatikslintas ilgalaikis asmenybės pakitimas 

F63 Įpročių ir potraukių sutrikimai  

Ši kategorija apima tam tikrus elgesio sutrikimus, kurie nepriskiriami kitiems kodams. Jiems būdingi 

pasikartojantys veiksmai, kurie neturi aiškios racionalios priežasties, yra nekontroliuojami ir dažniausiai 

kenkia paties paciento ar kitų žmonių interesams. Pacientas teigia, kad jo elgesį skatina impulsai, kurių jis 

negali suvaldyti. Šių būklių priežastys neaiškios ir sutrikimai grupuojami kartu dėl panašaus aprašymo, o ne 

todėl, kad jie turi kitų svarbių bendrų požymių.  

Išskyrus: įprotį piktnaudžiauti alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (F10–F19) 

 impulsų ir įpročių sutrikimus, susijusius su seksualiniu elgesiu (F65.-) 

F63.0 Patologinis potraukis azartiniams lošimams 

Šis sutrikimas – tai dažnai pasikartojantys potraukio azartiniams lošimams epizodai, kurie taip užvaldo 

asmens gyvenimą, kad atsisakoma socialinių, darbinių, materialinių ir šeiminių vertybių bei įsipareigojimų. 

Kompulsyvus potraukis azartiniams lošimams 

Išskyrus: patologinį maniakinių pacientų potraukį azartiniams lošimams (F30.-) 

lošimą ir lažybas, neklasifikuojamus kitaip (Z72.6) 

patologinį asocialaus tipo asmenybių potraukį azartiniams lošimams (F60.2) 

F63.1 Patologinis padeginėjimas [piromanija] 

Šiam sutrikimui būdingi daugkartiniai padegimai arba bandymai be aiškaus motyvo padegti kitų asmenų turtą 

ar daiktus ir nuolatinis domėjimasis su ugnimi ir degimu susijusiais dalykais. Šis elgesys dažnai yra susijęs su 

stiprėjančia įtampa prieš padegimą ir stipriu susijaudinimu, patiriamu iškart po potraukio patenkinimo.  

Išskyrus: padeginėjimą, esant: 

• asocialaus tipo asmenybės sutrikimui (F60.2) 

• intoksikacijai alkoholiu ar kitai psichoaktyviajai medžiagai (F10–F19 su ketvirtuoju ženklu .0) 

• stebėjimui dėl įtariamo psichikos ar elgesio sutrikimo (Z03.2) 

• elgesio sutrikimams (F91.-) 

• organiniams psichikos sutrikimams (F00–F09) 

• šizofrenijai (F20.-) 

F63.2 Patologinis vogimas [kleptomanija] 

Sutrikimui būdingas pasikartojantis nesugebėjimas atsispirti potraukiui vogti daiktus, kurie nėra paimami 

asmeniniam naudojimui ar siekiant materialinės naudos. Paprastai paskui šie daiktai išmetami, atiduodami 

kitiems arba paslepiami. Šiam elgesio stereotipui paprastai yra būdinga stiprėjanti įtampa prieš vogimą ir 

pasitenkinimo jausmas vagiant ir iš karto po vagystės.  
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Išskyrus: vogimą, esant depresiniam sutrikimui (F31–F33) 

organinius psichikos sutrikimus (F00–F09) 

vagiliavimą, esant stebėjimui dėl įtariamo psichikos ar elgesio sutrikimo (Z03.2) 

F63.3 Trichotilomanija 

Sutrikimui būdingas pastebimas plaukų praradimas dėl pasikartojančio nesugebėjimo atsispirti potraukiui 

rauti plaukus. Prieš plaukų rovimą įtampa paprastai auga, o patenkinus potraukį išgyvenamas palengvėjimas 

ar pasitenkinimo jausmas. Ši diagnozė neturi būti taikoma, jeigu prieš tai pasireiškia odos uždegimas arba jei 

plaukai raunami, reaguojant į kliedesį ar haliucinaciją. 

Išskyrus: stereotipinius judesius (plaukų rovimą) (F98.4) 

F63.8 Kiti įpročių ir potraukių sutrikimai 

Ši kategorija apima kitas nuolat pasikartojančias neadaptyvaus elgesio rūšis, kurios nėra antrinės pripažinto 

psichikos sutrikimo atžvilgiu ir kurioms esant pakartotinai pasireiškia nesugebėjimas atsispirti potraukiui 

realizuoti tam tikrą elgesį. Būdingas prodrominis įtampos periodas, o kai atliekamas veiksmas, jaučiamas 

palengvėjimas.  

Intermituojantis eksplozyvaus elgesio sutrikimas 

F63.9 Nepatikslintas įpročių ir potraukių sutrikimas 

F64 Lyties tapatumo sutrikimai 

F64.0 Transseksualumas 

Tai noras gyventi kaip priešingos lyties asmuo ir būti juo laikomam, paprastai lydimas diskomforto dėl savo 

anatominės lyties ar jos netinkamumo jausmo, ir noras būti gydomam (-ai) hormonais bei chirurgiškai, kad 

kūnas kiek galima labiau atitiktų pasirinktą lytį. 

F64.1 Dvilypis transvestizmas 

Tai priešingos lyties drabužių dėvėjimas, siekiant pasidžiaugti laikinu pabuvimu priešingos lyties asmeniu, bet 

netrokštant pastovesnio lyties pakeitimo ar su tuo susietos chirurginės operacijos. Persirengimo nelydi joks 

lytinis susijaudinimas.  

Lyties tapatumo sutrikimas paauglystėje ar suaugusiame amžiuje, netransseksualus tipas 

Išskyrus: fetišinį transvestizmą (F65.1) 

F64.2 Lyties tapatumo sutrikimas vaikystėje 

Tai sutrikimai, kurie pirmiausia pasireiškia ankstyvoje vaikystėje (ir visada prieš lytinį brendimą) ir kuriems 

būdingas nuolatinis bei stiprus nepasitenkinimas esama lytimi, noras būti priešingos lyties atstovu arba 

primygtinis tvirtinimas, kad juo (ja) esama. Pasireiškia nuolatinis susidomėjimas priešingos lyties apranga ir 

veikla bei paciento esamos lyties nepripažinimas. Šiai diagnozei taikyti būtino ryškaus normalaus lyties 

tapatumo sutrikimo, vien „berniukiško“ elgesio, būdingo mergaitėms, arba „mergaitiško“ berniukų elgesio 

šiai diagnozei pagrįsti nepakanka. Esant lyties tapatumo sutrikimui, asmeniui, kuris jau yra lytiškai 

subrendęs arba jau pradėjo lytiškai bręsti, turi būti taikomas ne šis kodas, o sutrikimai, klasifikuoti F66.-. 

Išskyrus: egodistonišką seksualinę orientaciją (F66.1) 

 seksualinio brendimo sutrikimą (F66.0) 

F64.8 Kiti lyties tapatumo sutrikimai 

F64.9 Nepatikslintas lyties tapatumo sutrikimas 

Lyties vaidmens sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F65 Seksualinio pasirinkimo sutrikimai 

Apima: parafilijas 

F65.0 Fetišizmas 
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Tai negyvo objekto kaip stimulo panaudojimas seksualiniam sujaudinimui ar seksualiniam pasitenkinimui 

pasiekti. Daugelis fetišų skirti žmogaus kūnui, pavyzdžiui, aprangos ar avalynės gaminiai. Kiti plačiai paplitę 

fetišai pasižymi tam tikra medžiaga, pavyzdžiui, guma, plastikas ar oda. Fetišo objektai skiriasi pagal jų 

svarbą asmeniui: kai kuriais atvejais jie tiesiog tarnauja seksualiniam sujaudinimui, pasiekiamam įprastai, 

sustiprinti (pvz., partneris, dėvintis tam tikrą aprangą).   

F65.1 Fetišinis transvestizmas 

Tai priešingos lyties drabužių dėvėjimas tam, kad būtų lytiškai susijaudinta ir pasiekta priešingos lyties 

asmens išvaizda. Fetišinis transvestizmas skiriasi nuo transseksualinio transvestizmo tuo, kad pirmajam 

būdingas aiškus ryšys su seksualiniu sujaudinimu ir stiprus troškimas nusiimti aprangą pasiekus orgazmą ir 

seksualiniam sujaudinimui blėstant. Dažnai pastebima, kad fetišinis transvestizmas yra ankstyva 

transseksualumo fazė. 

Transvestinis fetišizmas 

F65.2 Ekshibicionizmas 

Tai pasikartojantis ar nuolatinis polinkis apnuoginti genitalijas prieš nepažįstamuosius (paprastai – priešingos 

lyties) arba žmones viešosiose vietose, nekviečiant jų ir nesiekiant artimesnio kontakto. Paprastai, tačiau 

nebūtinai, apsinuogindamas asmuo lytiškai susijaudina ir dažnai masturbuojasi.   

F65.3 Vojerizmas 

Tai pasikartojantis ar nuolatinis polinkis stebėti žmones, užsiiminėjančius seksualine ar intymia veikla, 

pavyzdžiui, nusirenginėjančius. Tai paprastai sukelia seksualinį susijaudinimą ir masturbaciją ir yra atliekama 

stebimiems žmonėms nežinant.  

F65.4 Pedofilija 

Tai lytinis potraukis prie vaikų, tiek mergaičių, tiek berniukų, esančių prepubertinio ar ankstyvojo pubertinio 

amžiaus. 

F65.5 Sadomazochizmas 

Tai pasirinkimas tokios seksualinės veiklos, kuriai būdingas skausmo sukėlimas, pažeminimas arba 

vergavimas. Jei asmuo yra linkęs būti tokios stimuliacijos priėmėju, tai vadinama mazochizmu, jei suteikėju 

– sadizmu. Dažnai asmenį lytiškai jaudina tiek sadistinė, tiek mazochistinė veikla.  

Mazochizmas 

Sadizmas 

F65.6 Daugybiniai seksualinio pasirinkimo sutrikimai 

Kartais asmeniui pasireiškia daugiau nei vienas seksualinio pasirinkimo sutrikimas, ir nė vienas jų nėra 

vyraujantis. Dažniausiai sutinkama kombinacija yra fetišizmas, trasvestizmas ir sadomazochizmas.  

F65.8 Kiti seksualinio pasirinkimo sutrikimai 

Tai įvairūs kiti seksualinio pasirinkimo modeliai, tokie kaip nepadorūs pokalbiai telefonu, trynimasis į žmones 

perpildytose viešosiose vietose, siekiant lytiškai susijaudinti, lytinė veikla su gyvuliais ir smaugimo ar 

anoksijos panaudojimas seksualiniam sujaudinimui sustiprinti.  

Frotažas 

Nekrofilija 

F65.9 Nepatikslintas seksualinio pasirinkimo sutrikimas 

Lytinė deviacija, neklasifikuojama kitaip 

F66 Psichologiniai ir elgesio sutrikimai, susiję su seksualine raida ir orientacija 

Pastaba:  pati seksualinė orientacija nelaikoma sutrikimu. 

F66.0 Seksualinio brendimo sutrikimas 

Asmuo kenčia dėl neužtikrintumo savo lyties tapatumu ar seksualine orientacija, o tai sukelia nerimą ir 

depresiją. Dažniausiai tai pasitaiko paaugliams, kurie nėra tikri, ar jų orientacija yra homoseksuali, 



300 

 

heteroseksuali ar biseksuali, arba asmenims, kurie po santykinai stabilios seksualinės orientacijos periodo, 

dažnai su ilgalaikiais santykiais, pastebi, kad jų seksualinė orientacija keičiasi. 

F66.1 Egodistoniška seksualinė orientacija 

Lyties tapatumu ar seksualiniu pasirinkimu (heteroseksualumu, homoseksualumu, biseksualumu arba dar 

lytiškai nesubrendus) neabejojama, bet asmuo nori, kad lyties tapatumas ar seksualinis pasirinkimas būtų 

kitokie dėl su jais susijusių psichologinių ir elgesio sutrikimų, ir gali reikalauti gydymo, kad juos pakeistų.  

F66.2 Seksualinių santykių sutrikimas 

Lyties tapatumas ar seksualinė orientacija (heteroseksuali, homoseksuali arba biseksuali) sukelia sunkumų 

užmezgant ir palaikant santykius su seksualiniu partneriu.  

F66.8 Kiti psichoseksualinės raidos sutrikimai 

F66.9 Nepatikslintas psichoseksualinės raidos sutrikimas 

F68 Kiti suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai 

F68.0 Somatinių simptomų sustiprėjimas dėl psichologinių prieţasčių 

Somatiniai simptomai, panašūs į nustatyto somatinio sutrikimo, ligos ar negalios simptomus arba 

atsirandantys dėl jų, sustiprėja arba užsitęsia dėl paciento psichologinės būklės. Pacientas paprastai kenčia 

nuo šio skausmo bei negalios ir dažnai būgštauja, ką, atrodytų, visiškai pateisintų ilgalaikė ar progresuojanti 

negalia bei skausmas. 

Kompensacijos neurozė 

F68.1 Tikslingas somatinių ar psichologinių simptomų arba negalios sukėlimas ar išgalvojimas 

[dirbtinis sutrikimas] 

Pacientas pakartotinai išgalvoja simptomus, nesant jokios aiškios priežasties. Kartais tai gali pasiekti ir savęs 

žalojimo lygį, kad būtų sukurti ligos simptomai ar požymiai. Tokio elgesio motyvacija yra neaiški, tikėtinai 

vidinė, susijusi su noru įgauti sergančiojo vaidmenį. Šis sutrikimas dažnai būna kartu su ryškiais asmenybės 

ir santykių sutrikimais.  

Nuolat hospitalizuojamo paciento sindromas 

Miunhauzeno (Münchhausen) sindromas 

Keliaujantis pacientas 

Išskyrus: dirbtinai sukeltą dermatitą (L98.1) 

 simuliantą (su aiškia motyvacija) (Z76.5) 

F68.8 Kiti specifiniai suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai 

Charakterio sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

Santykių sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F69 Nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas 

PROTINIS ATSILIKIMAS  

(F70–F79) 

0531 

Protinis atsilikimas – tai sulėtėjusios arba neužbaigtos protinės raidos būsena, kai sutrinka įgūdžiai, pasireiškiantys 

vystymosi metu ir lemiantys bendrąjį intelekto lygį, t. y. pažintinius, kalbinius, motorinius ir socialinius sugebėjimus. Kartu 

su protiniu atsilikimu gali būti arba nebūti bet kuris kitas psichikos arba somatinis sutrikimas. 

 

Visuotinai priimta, kad protinis atsilikimas yra vertinamas standartizuotais intelekto testais. Juos galima papildyti skalėmis, 

vertinančiomis socialinę adaptaciją esamoje aplinkoje. Iš šių tyrimų gauti duomenys parodo apytikslį protinio atsilikimo 

laipsnį. Diagnozė taip pat priklauso nuo patyrusio diagnostiko atlikto bendro intelektualinių funkcijų įvertinimo.  
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Intelektualiniai gebėjimai ir socialinė adaptacija, laikui bėgant, gali keistis ir, nors ir retai, treniruojantis ir taikant 

reabilitaciją, gali net pagerėti. Diagnozė turi būti rašoma, remiantis tiriamuoju momentu nustatytu intelekto lygiu.  

Susijusioms būklėms, tokioms kaip autizmas, kitiems vystymosi sutrikimams, epilepsijai, elgesio sutrikimams arba sunkiems 

fiziniams trūkumams nurodyti naudokite papildomą kodą.  

Toliau pateikti ketvirtojo ženklo poskyriai yra skirti elgesio sutrikimo mastui, esant kategorijoms F70–F79, 

identifikuoti: 

.0   elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus 

.1   reikšmingas elgesio sutrikimas, kai reikia atkreipti dėmesį ir gydyti 

.8   kiti elgesio sutrikimai 

.9  elgesio sutrikimas, nepatikslintas 

F70 Lengvas protinis atsilikimas 

Esant lengvam protiniam atsilikimui, intelekto koeficientas (IQ) svyruoja apytiksliai nuo 50 iki 69 balų 

(suaugusiųjų protinis amžius atitinka 9–12 metus). Tokio protinio atsilikimo tikėtina pasekmė yra tam tikri 

mokymosi sunkumai mokykloje. Dauguma suaugusiųjų yra pajėgūs dirbti ir palaikyti gerus socialinius 

santykius bei prisitaikyti visuomenėje.  

Apima: silpnaprotystę 

lengvą protinį sutrikimą 

F71 Vidutinis protinis atsilikimas 

Esant vidutiniam protiniam atsilikimui, IQ svyruoja apytiksliai nuo 35 iki 49 balų (suaugusiųjų protinis amžius 

atitinka 6–9 metus). Tokio protinio atsilikimo tikėtina pasekmė yra didelis vystymosi atsilikimas vaikystėje, 

tačiau dauguma žmonių gali įgyti tam tikro savarankiškumo ir sugebėjimų pasirūpinti savimi, adekvačiai 

bendrauti ir net mokytis. Suaugusiesiems, kuriems nustatytas vidutinis protinis atsilikimas, prireikia įvairaus 

laipsnio pagalbos, gyvenant ir dirbant visuomenėje. 

Apima: vidutinį protinį sutrikimą 

F72 Sunkus protinis atsilikimas 

Esant sunkiam protiniam atsilikimui, IQ svyruoja apytiksliai nuo 20 iki 34 balų (suaugusiųjų protinis amžius 

atitinka 3–6 metus). Tokio protinio atsilikimo pasekmė – nuolatinės priežiūros ir pagalbos poreikis.  

Apima: sunkų protinį sutrikimą 

F73 Gilus protinis atsilikimas 

Esant giliam protiniam atsilikimui, IQ būna mažiau nei 20 balų (suaugusiųjų protinis amžius atitinka 3 metus). 

Būdingas labai ribotas gebėjimas pasirūpinti savimi, bendrauti ir judėti.  

Apima: gilų protinį sutrikimą 

F78 Kitas protinis atsilikimas 

 

F79 Nepatikslintas protinis atsilikimas 

Apima: protinį: 

• atsilikimą, neklasifikuojamą kitaip 

• sutrikimą, neklasifikuojamą kitaip 
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PSICHOLOGINĖS RAIDOS SUTRIKIMAI 

(F80–F89) 

Sutrikimai, įtraukti į šį skyrių, turi šiuos bendrus požymius:  

(a) prasideda tik kūdikystėje arba vaikystėje;  

(b) funkcijų, glaudžiai susijusių su centrinės nervų sistemos biologine branda, vystymosi sutrikimas arba sulėtėjimas; 

(c) stabili eiga be remisijų ir paūmėjimų. Dažniausiai pažeidžiama kalba, vizualinis erdvės suvokimas ir judesių 

koordinacija. Paprastai raidos sutrikimas arba sulėtėjimas konstatuojami labai ankstyvame vystymosi etape, tada, kai tik 

galima patikimai nustatyti pakitimus. Vaikui bręstant, sutrikimų laipsnis vis mažėja, nors nedidelis deficitas gana dažnai 

išlieka ir suaugus.  

F80 Specifinis tarimo ir kalbos raidos sutrikimas 

Tai sutrikimai, kai normali kalbos raida sutrinka jau per ankstyvąsias jos vystymosi stadijas. Šie sutrikimai 

atsiranda ne dėl neurologinių ar kalbos mechanizmų anomalijų, sensorinių pažeidimų, protinio atsilikimo 

arba aplinkos veiksnių įtakos. Kalbos raidos sulėtėjimą dažnai lydi skaitymo ir raidžių suvokimo sunkumai, 

asmeninių santykių problemos ir elgesio sutrikimai.  

F80.0 Specifinis tarimo sutrikimas 

Tai specifinis raidos sutrikimas, kai vaiko sugebėjimai tarti garsus yra mažesni už atitinkamo protinio amžiaus 

lygį, tačiau kalbos įgūdžiai yra normalūs. 

Raidos: 

• fonologinis sutrikimas 

• tarimo sutrikimas 

Dislalija 

Funkcinis tarimo sutrikimas 

Lalija 

Išskyrus: tarimo sutrikimus (dėl): 

• afazijos, neklasifikuojamos kitaip (R47.0) 

• apraksijos (R48.2) 

• klausos praradimo (H90–H91) 

• protinio atsilikimo (F70–F79) 

• su kalbos raidos sutrikimu: 

 • išraiškos (F80.1) 

 • supratimo (F80.2) 

F80.1 Kalbos išraiškos sutrikimas 

Tai specifinis raidos sutrikimas, kai vaiko gebėjimas vartoti ekspresyviąją kalbą (kalbos išraiška) yra gerokai 

mažesnis už atitinkamo protinio amžiaus lygį, kartu esant normaliam kalbos supratimui. Tarimo sutrikimų 

gali būti arba ne. 

Išraiškos tipo raidos disfazija arba afazija 

Išskyrus: įgytą afaziją su epilepsija *Landau-Klefnerio (Landau-Kleffner) sindromą+ (F80.3) 

disfaziją ir afaziją: 

• suvokimo tipo raidos (F80.2) 

• neklasifikuojamas kitaip (R47.0) 

elektyvųjį mutizmą (F94.0) 

protinį atsilikimą (F70–F79) 

įvairiapusius raidos sutrikimus (F84.-) 

F80.2 Kalbos supratimo sutrikimas 

Tai specifinis raidos sutrikimas, kai vaikas supranta kalbą blogiau, negu yra įprasta atitinkamam protiniam 

amžiui. Beveik visada būna gerokai sutrikusi kalbos išraiška. Dažnai pasitaiko ir žodžių bei garsų tarimo 

trūkumų. 

Įgyta klausos impercepcija 

Raidos: 
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• supratimo tipo disfazija ar afazija 

• Vernike (Wernicke) afazija 

Žodinis kurtumas 

Išskyrus: įgytą afaziją su epilepsija *Landau-Klefnerio (Landau-Kleffner) sindromą+ (F80.3) 

autizmą (F84.0–F84.1) 

disfaziją ir afaziją: 

• išraiškos tipo raidos (F80.1) 

• neklasifikuojamas kitaip (R47.0) 

elektyvųjį mutizmą (F94.0) 

kalbos raidos sulėtėjimą dėl kurtumo (H90–H91) 

protinį atsilikimą (F70–F79) 

F80.3 Įgyta afazija su epilepsija [Landau-Klefnerio (Landau-Kleffner) sindromas] 

Tai sutrikimas, kai vaikai su normaliai besivysčiusia kalba praranda tiek kalbos supratimo, tiek kalbos išraiškos 

įgūdžius, tačiau bendrieji protiniai sugebėjimai išlieka. Sutrikimo pradžią lydi paroksizminės EEG anomalijos 

ir, daugeliu atvejų, epilepsijos priepuoliai. Sutrikimas dažniausiai prasideda 3–7 metų amžiaus vaikams. 

Įgūdžiai paprastai prarandami per kelias dienas arba savaites. Iš pradžių gali pasireikšti temporalinės dalies 

epilepsijos priepuoliai, o po jų – kalbos praradimas. Tačiau gali būti ir priešinga seka. Laikotarpis tarp 

epilepsijos priepuolių atsiradimo (kalbos praradimo) ir kalbos praradimo (epilepsijos priepuolių atsiradimo) 

trunka nuo kelių mėnesių iki dvejų metų. Manoma, kad šio sutrikimo etiologinė priežastis gali būti 

uždegiminis encefalitinis procesas. Apie du trečdalius vaikų lieka su didesniu ar mažesniu kalbos supratimo 

deficitu.  

Išskyrus: afaziją (dėl): 

• autizmo (F84.0–F84.1) 

• dezintegratyvių sutrikimų vaikystėje (F84.2–F84.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (R47.0) 

F80.8 Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai 

Šveplavimas 

F80.9 Nepatikslintas tarimo ir kalbos raidos sutrikimas 

Kalbos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F81 Specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai 

Tai sutrikimai, kai normalus mokymosi įgūdžių įgijimas sutrinka per ankstyvąsias raidos stadijas. Tai nėra 

tiesiog galimybės mokytis nebuvimo pasekmė, vien tik protinio atsilikimo rezultatas, ir šie sutrikimai nėra 

atsiradę dėl bet kokios rūšies smegenų traumos arba ligos.  

F81.0 Specifinis skaitymo sutrikimas 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra didelis specifinis skaitymo įgūdžių raidos sutrikimas, kuris negali būti 

paaiškintas vien tik protiniu vaiko amžiumi, nepakankamu regos aštrumu arba neadekvačiu mokymusi. Gali 

būti pakenkta skaitymo suvokimo įgūdžiams, skaitomų žodžių pažinimui, skaitymo balsu įgūdžiams arba 

skaitymo reikalaujančių užduočių atlikimui. Raidžių suvokimo sunkumai dažnai yra susiję su specifiniais 

skaitymo sutrikimais. Neretai minėti sutrikimai išlieka ir paauglystėje, nors ir buvo pasiektas tam tikras 

progresas lavinant skaitymo įgūdžius. Dažnai, prieš pasireiškiant specifiniams skaitymo raidos sutrikimams, 

būna tarimo arba kalbos raidos sutrikimų. Neretai šis sutrikimas yra susijęs su emocijų ir elgesio sutrikimais 

mokykliniame amžiuje.  

Atvirkštinis skaitymas 

Raidos disleksija 

Specifinis skaitymo atsilikimas 

Išskyrus: aleksiją, neklasifikuojamą kitaip (R48.0) 

 disleksiją, neklasifikuojamą kitaip (R48.0) 

 skaitymo sunkumus, susijusius su emociniais sutrikimais (F93.-) 
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F81.1 Specifinis raidţių suvokimo sutrikimas 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra specifinis rimtas raidžių suvokimo raidos pažeidimas, kai nėra ir nebuvo 

specifinio skaitymo sutrikimo. Šis sutrikimas negali būti paaiškintas vien žemu protiniu amžiumi, regos 

aštrumo problemomis ar neadekvačiu mokymusi. Būdingas tiek sugebėjimo pasakyti žodžius paraidžiui, tiek 

sugebėjimo parašyti juos teisingai pakenkimas.  

Specifinis raidžių suvokimo atsilikimas (be skaitymo sutrikimo) 

 

Išskyrus: agrafiją, neklasifikuojamą kitaip (R48.8) 

 raidžių suvokimo sunkumus: 

• susijusius su skaitymo sutrikimu (F81.0) 

• dėl neadekvataus mokymo (Z55.8) 

F81.2 Specifinis aritmetinių sugebėjimų sutrikimas 

Tai sutrikimas, kurio pagrindinis požymis yra specifinis aritmetinių sugebėjimų sutrikimas, nepaaiškinamas 

vien bendru protiniu atsilikimu ar neadekvačiu mokymusi. Didesnis deficitas būdingas esminiams 

skaičiavimo įgūdžiams, tokiems kaip sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba, nei abstraktiems matematiniams 

įgūdžiams, reikalingiems mokantis algebros, trigonometrijos, geometrijos arba sudėtingesnių skaičiavimų.  

Raidos: 

• akalkulija 

• aritmetikos įgūdžių sutrikimas 

• Gertsmano (Gerstmann) sindromas 

Išskyrus: akalkuliją, neklasifikuojamą kitaip (R48.8) 

aritmetikos sunkumus: 

• susijusius su skaitymo arba raidžių suvokimo sutrikimais (F81.3) 

• dėl neadekvataus mokymo (Z55.8) 

F81.3 Mišrus mokymosi sugebėjimų sutrikimas 

Tai neapibrėžta rezidualinė kategorija, kuriai priklauso sutrikimai, pasižymintys rimtais tiek aritmetinių, tiek 

skaitymo įgūdžių ir raidžių suvokimo sutrikimais, ir kuri negali būti paaiškinta vien bendru protiniu atsilikimu 

arba neadekvačiu mokymusi. Šis kodas turi būti taikomas tada, kai sutrikimas atitinka tiek F81.2, tiek F81.0 

arba F81.1 kategorijų kriterijus. 

Išskyrus: specifinį: 

• aritmetinių sugebėjimų sutrikimą (F81.2) 

• skaitymo sutrikimą (F81.0) 

• raidžių suvokimo sutrikimą (F81.1) 

F81.8 Kiti mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai 

Ekspresyviojo rašymo raidos sutrikimas 

F81.9 Nepatikslintas mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimas 

Žinių įgijimo negalia, neklasifikuojama kitaip 

Mokymosi: 

• negalia, neklasifikuojama kitaip 

• sutrikimas, neklasifikuojama kitaip 

F82 Specifinis judesių raidos sutrikimas 

Pagrindinis šio sutrikimo požymis yra rimtas motorinės koordinacijos pažeidimas, nepaaiškinamas vien 

bendru intelektinio pajėgumo atsilikimu ar bet kokiu įgimtu arba įgytu neurologiniu sutrikimu. Tačiau 

daugumos vaikų išsamus klinikinis ištyrimas parodo esamą ryškų neurologinio vystymosi nebrandumą, 

pasireiškiantį chorėjiforminiais galūnių judesiais, veidrodiniais judesiais, sutrikusia stambiąja ir smulkiąja 

motorika arba kitais susijusiais simptomais.  

Nevikraus vaiko sindromas 

Raidos: 

• koordinacijos sutrikimas 
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• dispraksija 

Išskyrus: eisenos ir judėjimo sutrikimus (R26.-) 

koordinacijos stoką: 

• neklasifikuojamą kitaip (R27.-) 

• antrinę, atsiradusią dėl protinio atsilikimo (F70–F79) 

F83 Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai 

Tai rezidualinė kategorija, apimanti sutrikimus, kuriems būdingas specifinių tarimo ir kalbos, mokymosi 

sugebėjimų ir judesių raidos sutrikimų mišinys, tačiau nė vienas šių sutrikimų nėra vyraujantis tiek, kad būtų 

laikomas pagrindiniu. Ši mišri kategorija turi būti taikoma tik tada, kai yra didelis minėtų specifinių sutrikimų 

sutapimas. Dažnai, tačiau ne visada, šie sutrikimai yra susiję su tam tikro laipsnio kognityvinių funkcijų 

sutrikimu. Todėl šiai kategorijai priskirtini tie funkcijų sutrikimai, kurie atitinka mažiausiai du F80.-, F81.- ir 

F82 kategorijų kriterijus. 

F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai 

Šiai grupei priklausantys sutrikimai apibūdinami kokybinėmis socialinio bendravimo ir komunikacijos 

anomalijomis bei ribotu, stereotipiniu ir pasikartojančiu interesų ir veiklos ratu. Šios kokybinės anomalijos 

yra asmens iškreipto funkcionavimo visose situacijose požymis. 

Bet kokiai susijusiai medicininei būklei ir protiniam atsilikimui nurodyti naudokite papildomą kodą.  

F84.0 Vaikystės autizmas 

Tai įvairiapusis raidos sutrikimas, kuriam būdinga: 

(a) nenormalus ar sutrikęs vystymasis, pasireiškiantis iki trejų metų amžiaus;  

(b)  psichopatologija visose trijose sutrikusiose funkcionavimo srityse: socialinio bendravimo, komunikacijos 

ir riboto, stereotipinio bei pasikartojančio elgesio. Be šių specifinių diagnostinių požymių dažni yra ir kiti, 

nespecifiniai sutrikimai: fobijos, miego ir mitybos sutrikimai, žema frustracijos riba bei agresija 

(nukreipta į save).  

Autistinis sutrikimas 

Infantilinis (-ė): 

• autizmas 

• psichozė 

Kenerio (Kanner) sindromas 

Išskyrus: autistinę psichopatiją (F84.5) 

F84.1 Netipinis autizmas 

Tai įvairiapusis raidos sutrikimas, besiskiriantis nuo autizmo pasireiškimo amžiumi ar diagnostikos kriterijų 

visose trijose srityse stoka. Esant netipiniam autizmui, nenormali ir sutrikusi raida pirmą kartą pasireiškia 

vyresniam nei trejų metų vaikui bei konstatuojama nepakankamai anomalijų vienoje ar dviejose iš trijų 

būtinų autizmo diagnozei simptomų grupių (socialinis bendravimas, komunikacija ir ribotas, stereotipinis 

bei pasikartojantis elgesys), nepriklausomai nuo būdingų anomalijų likusiose srityse. Netipinis autizmas 

dažniausiai pasireiškia gilaus protinio atsilikimo atveju ir esant sunkiam kalbos suvokimo raidos sutrikimui.  

Netipinė vaikų psichozė 

Protinis atsilikimas su autizmo požymiais 

Protiniam atsilikimui, jei toks yra, nurodyti naudokite papildomą kodą (F70–F79). 

F84.2 Reto (Rett) sindromas 

Tai būsena, kol kas nustatoma tik mergaitėms ir pasižyminti po normalios ankstyvosios raidos pasireiškiančiu 

daliniu ar visišku kalbos, judėjimo, rankų naudojimo įgūdžių praradimu bei galvos augimo sulėtėjimu. 

Dažniausiai šis sutrikimas prasideda 7–24 mėnesių amžiaus kūdikiams. Būdingas tikslių rankų judesių 

praradimas, rankų grąžymo stereotipiniai judesiai ir hiperventiliacija. Socialinis ir žaidimų vystymasis 

sustoja, tačiau socialiniai interesai turi tendenciją išlikti. Ketverių metų amžiaus vaikui pradeda vystytis 
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liemens ataksija ir apraksija, dažnai kartu pasireiškia ir choreoatetoziniai judesiai. Beveik visada būna sunkus 

protinis atsilikimas. 

F84.3 Kiti dezintegraciniai vaikystės sutrikimai 

Tai įvairiapusis raidos sutrikimas, kai po normalios raidos periodo per kelis mėnesius aiškiai prarandami kelių 

vystymosi sričių anksčiau įgyti įgūdžiai. Tipiniu atveju kartu būna ir bendro domėjimosi aplinka praradimas, 

stereotipinės ir pasikartojančios motorinės manieros bei autistinės socialinio bendravimo ir komunikacijos 

anomalijos. Kai kuriais atvejais sutrikimo priežastis gali būti susijusi encefalopatija, tačiau diagnozė turi būti 

rašoma, remiantis elgesio požymiais.  

Vaikų demencija 

Dezintegracinė psichozė 

Helerio (Heller) sindromas 

Simbiozinė psichozė 

Susijusiai neurologinei būklei nurodyti naudokite papildomą kodą.  

Išskyrus: Reto (Rett) sindromą (F84.2) 

F84.4 Hiperaktyvus elgesys, susijęs su protiniu atsilikimu ir stereotipiniais judesiais 

Tai nepakankamai apibrėžtas neaiškios nozologinės reikšmės sutrikimas. Ši kategorija skirta vaikams, kuriems 

būdingas sunkus protinis atsilikimas (IQ mažesnis nei 34 balai) ir rimti hiperaktyvaus elgesio bei dėmesio 

sutrikimai. Kartu pasireiškia stereotipiškas elgesys. Tendencinga, kad tokiems vaikams nepadeda 

stimuliantai (priešingai nei vaikams su normaliu IQ), o bandant gydyti stimuliuojamaisiais vaistais, jiems gali 

pasireikšti sunkių disforinių reakcijų (kartais su psichomotoriniu slopinimu). Paauglystėje 

hiperaktyvumumas turi tendenciją tapti hipoaktyvumu (tai neįprasta hiperaktyviems vaikams su normaliu 

intelektu). Dažnai šis sindromas būna susijęs su įvairiais raidos sulėtėjimo variantais, tiek specifiniais, tiek 

bendriniais. Nežinoma, kiek įtakos tokiam elgesio ypatumui turi žemas IQ arba organinis smegenų 

pažeidimas.  

F84.5 Aspergerio (Asperger) sindromas 

Tai neaiškios nozologinės reikšmės sutrikimas, apibūdinamas tomis pat kokybinėmis socialinio bendravimo 

anomalijomis, kaip ir autizmas, kartu su ribotu, stereotipiniu bei pasikartojančiu veiklos ir interesų ratu. 

Sutrikimas skiriasi nuo autizmo tuo, kad nėra bendro kalbos ar pažinimo raidos sulėtėjimo arba atsilikimo. 

Šis sutrikimas dažnai siejamas su dideliu vaiko nerangumu. Labai dažnai anomalijos išlieka ir paauglystės 

periodu bei suaugus. Ankstyvuoju suaugusio žmogaus gyvenimo periodu kartais pasitaiko ir psichozės 

epizodų.  

Autistinė psichopatija 

Šizoidinis sutrikimas vaikystėje 

F84.8 Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai 

F84.9 Nepatikslintas įvairiapusis raidos sutrikimas 

F88 Kiti psichologinės raidos sutrikimai 

Raidos agnozija 

F89 Nepatikslintas psichologinės raidos sutrikimas 

Raidos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAI, PRASIDEDANTYS VAIKYSTĖJE IR 

PAAUGLYSTĖJE (F90–F98) 

F90 Hiperkineziniai sutrikimai 

Tai grupė sutrikimų, kuriems būdinga ankstyva pradžia (paprastai per pirmuosius penkerius gyvenimo metus), 

sugebėjimo užsiimti veikla, reikalaujančia pažintinių funkcijų, stoka, polinkis nebaigus vienos veiklos, 
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užsiimti kita ir dezorganizuotas, sunkiai kontroliuojamas ir perdėtas aktyvumas. Kartu gali būti ir kelios kitos 

susijusios anomalijos. Hiperkineziški vaikai dažnai būna neatsargūs ir impulsyvūs, linkę į nelaimingus 

atsitikimus. Jiems dažnai būna sunku laikytis disciplinos, ir tai daugiau susiję su neapgalvotu taisyklių 

pažeidimu, o ne su sąmoningu nepaklusnumu. Jų santykis su suaugusiaisiais dažnai būna socialiai 

nesuvaržytas, stokojantis įprasto atsargumo ir santūrumo. Jie nėra populiarūs tarp kitų vaikų ir gali tapti 

izoliuoti. Esant šiam sutrikimui, dažnai pasireiškia kognityvinių funkcijų sutrikimas. Neproporcingai dažnas 

yra ir motorinės bei kalbos raidos atsilikimas. Antrinės komplikacijos – tai asocialus elgesys ir žema 

savivertė. 

Išskyrus: nerimo sutrikimus (F41.-) 

nuotaikos [afektinius] sutrikimus (F30–F39) 

įvairiapusiškus raidos sutrikimus (F84.-) 

šizofreniją (F20.-) 

F90.0 Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas 

Dėmesio deficito: 

• sutrikimas su hiperaktyvumu 

• hiperaktyvumo sutrikimas 

• sindromas su hiperaktyvumu 

Išskyrus: hiperkinezinį sindromą, susijusį su elgesio surikimu (F90.1) 

F90.1 Hiperkinezinis elgesio sutrikimas 

Hiperkinezinis sutrikimas, susijęs su elgesio sutrikimu 

F90.8 Kiti hiperkineziniai sutrikimai 

F90.9 Nepatikslintas hiperkinezinis sutrikimas 

Hiperkinezinė reakcija vaikystėje ar paauglystėje, neklasifikuojama kitaip 

Hiperkinezinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

F91 Elgesio sutrikimai 

Tai sutrikimai, kuriems būdingas pasikartojantis ir nuolatinis asocialaus, agresyvaus arba nepaklusnaus 

elgesio stereotipas. Toks elgesys, pasiekęs stipriausią išraiškos būdą, sutrikdo šiam amžiui būdingas 

socialines elgesio normas, todėl tai nėra paprastas vaikiškas išdykavimas arba paauglio maištavimas. Be to, 

toks elgesio modelis turi būti ilgai trunkantis (mažiausiai 6 mėnesius). Elgesio sutrikimo požymiai gali būti ir 

kitų psichiatrinių būsenų simptomai, tokiu atveju reikia taikyti atitinkamą diagnozę. Diagnozė grindžiama 

tokiais elgesio ypatumais: per didelis polinkis peštis ir triukšmauti, žiaurumas kitiems žmonėms ar 

gyvūnams, didelis destruktyvumas nuosavybės atžvilgiu, padeginėjimas, vagiliavimas, pasikartojantis 

melavimas, pamokų praleidinėjimas, bėgimas iš namų, neįprastai dažni ir stiprūs pykčio protrūkiai bei 

nepaklusnumas. Kiekviena šių kategorijų, stipriai išreikšta, yra pakankama diagnozei pagrįsti, tačiau tam 

nepakanka pavienių asocialaus elgesio epizodų.  

Išskyrus: nuotaikos [afektinius] sutrikimus (F30–F39) 

įvairiapusiškus raidos sutrikimus (F84.-) 

šizofreniją (F20.-) 

susijusius su: 

• emocijų sutrikimais (F92.-) 

• hiperkineziniais sutrikimais (F90.1) 

F91.0 Elgesio sutrikimas, pasireiškiantis tik šeimoje 

Ši kategorija apima tokius elgesio sutrikimus, kai asocialus arba agresyvus elgesys (bet ne vien tik priešiškas, 

įžūlus ar trikdantis elgimasis) yra visiškai arba beveik visiškai apribotas namų aplinkos ir tarpusavio santykių 

su šeimos nariais arba artimiausiais namiškiais. Sutrikimas turi atitikti F91.- kategorijos kriterijus, nes net ir 

stipriai pašliję tėvų ir vaikų santykiai nėra pakankami diagnozei pagrįsti.   

F91.1 Nesocializuoto elgesio sutrikimas 
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Šį elgesio sutrikimo tipą galima apibūdinti kaip nuolatinio asocialaus arba agresyvaus elgesio (atitinkančio 

F91.-kategorijos kriterijus ir apimančio ne vien tik priešišką, iššaukiantį ir trikdantį elgesį) ir santykių su kitais 

vaikais rimtų įvairiapusių sutrikimų derinį.  

Elgesio sutrikimas, pavienis agresyvus tipas 

Nesocializuotas agresyvumo sutrikimas 

F91.2 Socializuoto elgesio sutrikimas 

Ši kategorija apima elgesio sutrikimus, kuriems būdingas nuolatinis asocialus arba agresyvus elgesys 

(atitinkantis F91.-kategorijos kriterijus ir apimantis ne vien tik priešišką, iššaukiantį ir trikdantį elgesį), 

pasireiškiantis asmenims, kurie paprastai būna sėkmingai integravęsi į bendraamžių grupę.   

Elgesio sutrikimas, grupinis tipas 

Grupinis delinkventiškumas 

Grupiniai įstatymo pažeidimai 

Grupinis vagiliavimas 

Pamokų praleidinėjimas 

F91.3 Prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas 

Šis elgesio sutrikimo tipas paprastai sutinkamas tarp jaunesnių vaikų. Būdingas itin įžūlus, nepaklusnus ir 

provokuojantis elgesys be nusikalstamos veiklos arba ryškesnių agresyvaus ar asocialaus elgesio požymių. 

Šis sutrikimas turi atitikti F91.- kategorijos kriterijus, todėl net labai išreikštas piktavališkumas ar 

išdykavimas nėra pakankami diagnozei pagrįsti. Ši diagnozė turi būti taikoma atsargiai, ypač vyresniems 

vaikams, nes jų kliniškai reikšmingus elgesio sutrikimus paprastai lydi asocialus arba agresyvus elgesys, 

labiau išreikštas nei tiesiog įžūlaus, nepaklusnaus arba trikdančio elgesio stereotipas.  

F91.8 Kiti elgesio sutrikimai 

F91.9 Nepatikslintas elgesio sutrikimas 

Vaikų: 

• elgesio sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

F92 Mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai 

Tai sutrikimų grupė, apibūdinama nuolatinio agresyvaus, asocialaus arba įžūlaus elgesio bei aiškių ir rimtų 

depresijos, nerimo arba kitų emocinių sutrikimų simptomų deriniu. Sutrikimas turi atitikti elgesio sutrikimų 

vaikystėje (F9l.-) ir emocijų sutrikimų, prasidedančių vaikystėje (F93.-) arba suaugusiųjų tipo neurozinių 

sutrikimų (F40–F48) ar nuotaikos sutrikimų (F30–F39) kriterijus. 

F92.0 Depresinis elgesio sutrikimas 

Ši kategorija turi atitikti elgesio sutrikimų vaikystėje (F91.-) kriterijus ir kartu pasireikšti nuolatine bei stipria 

depresija (F32.-), pasireiškiančia tokiais simptomais kaip perdėtas liūdesys, susidomėjimo įprastine veikla 

bei malonumo jausmo ją atliekant praradimas, savęs kaltinimu ir neviltis. Taip pat gali pasireikšti ir miego 

bei apetito sutrikimų.  

Elgesio sutrikimai, koduojami F91.-, susiję su depresiniu sutrikimu, koduojamu F32.-. 

F92.8 Kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai 

Ši kategorija turi atitikti elgesio sutrikimų vaikystėje (F91.-) kriterijus ir kartu pasižymėti nuolatiniais ir 

išreikštais emociniais simptomais, tokiais kaip nerimas, obsesijos arba kompulsijos, depersonalizacija ar 

derealizacija, fobijos arba hipochondrija.  

Elgesio sutrikimai, koduojami F91.-, susiję su: 

• emocijų sutrikimais, koduojamais F93.- 

• neuroziniais sutrikimais, koduojamais F40–F48 

F92.9 Nepatikslintas mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas 

F93 Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje 

Daugelis emocinių sutrikimų, prasidedančių vaikystėje, yra daugiau normalios raidos kraštutinumai, o ne 

kokybiškai anomalūs fenomenai. Pagrindinis diagnostinis požymis, skiriantis emocinius sutrikimus, 
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prasidedančius vaikystėje, ir neurozinius sutrikimus (F40–F48), yra minimų emocinių sutrikimų atitikimas 

konkrečiam vaiko raidos tarpsniui. 

Išskyrus: susijusius su elgesio sutrikimais (F92.-) 

F93.0 Atsiskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje 

Šis sutrikimas turi būti diagnozuojamas tada, kai atsiskyrimo baimė tampa nerimo šaltiniu, ir kai šis nerimas 

atsiranda ankstyvojoje vaikystėje. Sutrikimas diferencijuojamas nuo normalaus atsiskyrimo nerimo 

remiantis tuo, kad atsiskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje pasireiškia statistiškai neįprasto stiprumo 

nerimu (čia priklauso ir būklė, kai nerimas anomaliai išlieka ir pasibaigus įprastam vaiko amžiaus tarpsniui) ir 

sąsaja su rimtomis socialinio funkcionavimo problemomis.  

Išskyrus: nuotaikos [afektinius] sutrikimus (F30–F39) 

neurozinius sutrikimus (F40–F48) 

fobinio nerimo sutrikimą vaikystėje (F93.l) 

socialinio nerimo sutrikimą vaikystėje (F93.2) 

F93.1 Fobinio nerimo sutrikimas vaikystėje 

Šis sutrikimas apima tas vaikystės baimes, kurios yra labai specifiškos tam tikram raidos tarpsniui ir pasireiškia 

(tam tikru stiprumu) daugeliui vaikų, tačiau jos yra nenormaliai stipriai išreikštos. Kitos baimės, kurios 

atsiranda vaikystėje, tačiau nėra normalios psichosocialinės raidos dalis (pavyzdžiui, agorafobija), turi būti 

koduojamos atitinkamu F40–F48 kategorijos kodu.  

Išskyrus: apibendrintą nerimo sutrikimą (F41.1) 

F93.2 Socialinio nerimo sutrikimas vaikystėje 

Šiam sutrikimui būdingas atsargumas bendraujant su nepažįstamaisiais ir socialinis baimingumas arba 

nerimas, susidūrus su nauja, nepažįstama arba socialiai pavojinga situacija. Ši kategorija turi būti taikoma tik 

tada, kai šios baimės kyla ankstyvaisiais gyvenimo metais ir yra neįprastos tiek savo išraiška, tiek lydinčiomis 

socialinio funkcionavimo problemomis.  

Vengimo sutrikimas vaikystėje ar paauglystėje 

F93.3 Konkurencijos šeimoje tarp vaikų sutrikimas 

Daugelis mažų vaikų patiria tam tikrą emocinį diskomfortą, gimus jaunesniam broliui ar seseriai. Šis 

sutrikimas turi būti diagnozuojamas tada, jei šio emocinio diskomforto išraiška arba trukmė yra statistiškai 

neįprasti ir susiję su socialinio bendravimo problemomis.  

Brolių (seserų) pavydas 

F93.8 Kiti emocijų sutrikimai vaikystėje 

Tapatumo sutrikimas 

Perdėto nerimo sutrikimas 

Išskyrus: lytinio tapatumo sutrikimą vaikystėje (F64.2) 

F93.9 Nepatikslintas emocijų sutrikimas vaikystėje 

F94 Socialinio bendravimo sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

Tai daugiau heterogeninė sutrikimų grupė, kuri apima sutrikimus, pasižyminčius socialinio bendravimo 

anomalijomis, prasidedančiomis vystymosi periodu. Šiems sutrikimams, skirtingai nei įvairiapusiams raidos 

sutrikimams, nėra būdingas konstitucinis nesugebėjimas socialiai bendrauti arba deficitas, apimantis visas 

funkcionavimo sritis. Manoma, kad lemiamą reikšmę šio sutrikimo etiologijai daugeliu atvejų turi labai 

iškreipta arba skurdi aplinka.  

F94.0 Elektyvusis mutizmas 

Šiam sutrikimui būdingas ryškus, emociškai determinuotas selektyvumas kalbant. Kai kuriose situacijose 

vaikas demonstruoja kalbinius sugebėjimus, tačiau kitose, apibrėžtose situacijose, nekalba. Šis sutrikimas 

paprastai yra susijęs su ryškiais asmenybės požymiais, socialiniu nerimu, atsiribojimu, jautrumu ir 

pasipriešinimu.  
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Selektyvusis mutizmas 

Išskyrus: įvairiapusius raidos sutrikimus (F84.-) 

šizofreniją (F20.-) 

specifinį tarimo ir kalbos raidos sutrikimą (F80.-) 

laikiną mutizmą kaip mažų vaikų atsiskyrimo nerimo dalį (F93.0) 

F94.1 Reaktyvusis prieraišumo sutrikimas vaikystėje 

Šiam sutrikimui, kuris pasireiškia per pirmuosius penkerius gyvenimo metus, būdingos nuolatinės vaiko 

socialinių santykių anomalijos, susijusios su emociniais sutrikimais ir reaktyvios aplinkos sąlygų pasikeitimo 

atžvilgiu. Šis sutrikimas pasireiškia baimingumu, padidėjusiu dirglumu, menkais socialiniais ryšiais su 

bendraamžiais, agresija, nukreipta į save arba kitus, liūdesiu, o kai kuriais atvejais atsiliekančiu augimu. 

Manoma, kad šis sindromas pasireiškia kaip tiesioginė didelio tėvų aplaidumo, prievartos ar ypač blogo 

elgesio su vaiku pasekmė.  

Susijusiam vystymosi ar augimo sulėtėjimui nurodyti naudokite papildomą kodą.  

Išskyrus: Aspergerio (Asperger) sindromą (F84.5) 

neslopinamą prieraišumo sutrikimą vaikystėje (F94.2) 

blogo elgesio sindromus (T74.-) 

normalias selektyviojo prieraišumo variacijas 

seksualinę arba fizinę vaikų prievartą, sukeliančią psichosocialines problemas (Z61.4–Z61.6) 

F94.2 Neslopinamas prieraišumo sutrikimas vaikystėje 

Tai konkretus anomalaus socialinio elgesio tipas, prasidedantis per pirmuosius penkerius gyvenimo metus ir 

turintis tendenciją išlikti, nepaisant aplinkos pokyčių. Šis sutrikimas pasireiškia difuziniu, neselektyviu 

prieraišiu elgesiu, dėmesio siekimu, neišrankiu draugiškumu ir prastai moduliuotais santykiais su 

bendraamžiais. Priklausomai nuo aplinkybių, taip pat gali pasireikšti susijęs emocijų arba elgesio sutrikimas.  

Psichopatijos be afekto 

Institucinį sindromas 

Išskyrus: Aspergerio (Asperger) sindromą (F84.5) 

vaikų hospitalizmą (F43.2) 

hiperkinezinius sutrikimus (F90.-) 

reaktyvųjį prieraišumo sutrikimą vaikystėje (F94.l) 

F94.8 Kiti socialinio bendravimo sutrikimai, prasidedantys vaikystėje 

F94.9 Nepatikslintas socialinio bendravimo sutrikimas, prasidedantis vaikystėje 

F95 Tikai 

Vyraujantis šių sindromų požymis yra įvairūs tikai. Tikai yra nevalingi, staigūs, pasikartojantys ir neritmiški 

raumenų judesiai (dažniausiai apimama ribota raumenų grupė) arba staiga prasidedanti ir betikslė vokalinė 

produkcija. Subjektyviai tikai suvokiami kaip judesiai ar vokalinė išraiška, kuriai negalima pasipriešinti, 

tačiau tam tikram laiko periodui juos galima nuslopinti. Tikus skatina stresas, o miegant jie išnyksta. 

Įprastiniai paprastųjų motorinių tikų pavyzdžiai yra mirksėjimas, kaklo trūkčiojimas, pečių traukymas ir 

veido grimasos. Įprastiniai vokalinių tikų pavyzdžiai yra atsikrenkštimas, lojimą primenantis garsas, 

šnarpštimas ir šnypštimas. Iš kompleksinių tikų dažniausiai pasireiškia smūgiavimas į save, šokinėjimas ir 

straksėjimas. Įprastiniai kompleksiniai vokaliniai tikai yra tam tikrų, kartais socialiai nepriimtinų (dažnai 

nešvankių) žodžių (koprolalija), kartojimas ir savo sukurtų garsų ar žodžių kartojimas (palilalija).  

F95.0 Trumpalaikis tikas 

Šis sutrikimas atitinka bendruosius tikų kriterijus, tačiau trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Dažniausiai 

pasireiškia mirksėjimu, veido grimasomis arba galvos trūkčiojimu.   

F95.1 Lėtiniai judesių arba balso tikai 
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Šis sutrikimas atitinka bendruosius tikų kriterijus ir pasireiškia judesių arba vokaliniais tikais (bet ne abiem 

kartu). Tikai gali būti pavieniai arba, dažniausiai, daugybiniai ir trunka daugiau nei metus.  

F95.2 Kombinuoti balso ir daugybiniai judesių tikai [de la Tureto (de la Tourette) sindromas] 

Tai sutrikimas, kuriam būdingi esami arba buvę daugybiniai judesių tikai ir vieno ar kelių pobūdžių vokaliniai 

tikai, tačiau nebūtinai pasireiškiantys vienu metu. Paprastai šis sutrikimas pasunkėja paauglystėje ir išlieka 

suaugus. Vokaliniai tikai dažnai būna daugybiniai su eksplozyviomis ir pasikartojančiomis vokalizacijomis, 

krenkštimu ir į kriuksėjimą panašiu garsu. Gali pasireikšti ir nešvankių žodžių arba frazių vartojimas. Kai 

kuriais atvejais, sergant šiuo sindromu, kartu pasireiškia ir susijusi gestų echopraksija, kuris taip pat gali būti 

nešvankaus pobūdžio (kopropraksija).  

F95.8 Kiti tikai 

F95.9 Nepatikslintas tikas 

Tikas, neklasifikuojamas kitaip 

F98 Kiti elgesio ir emocijų sutrikimai, daţniausiai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

Tai heterogeniška grupė sutrikimų, kurie prasideda vaikystėje, tačiau kitais atžvilgiais tarpusavyje skiriasi. Kai 

kurie jų yra gerai apibrėžti sindromai, tačiau kiti sutrikimai – tai tiesiog simptomų kompleksai, įtraukti į šią 

grupę dėl savo dažno pasireiškimo ir sąsajų su psichosocialinėmis problemomis, be to, jie negali būti 

priskirti kitiems sindromams.  

Išskyrus: kvėpavimo sulaikymo priepuolius (R06.8) 

lytinio tapatumo sutrikimus vaikystėje (F64.2) 

Klaine-Levino (Kleine-Levin) sindromą (G47.8) 

obsesinį kompulsinį sutrikimą (F42.-) 

miego sutrikimus, sukeltus emocinių faktorių (F51.-) 

F98.0 Neorganinė enurezė 

Tai sutrikimas, kuriam būdingas dieną ir naktį pasireiškiantis nevalingas šlapinimasis, kuris nėra įprastas 

individo protiniam amžiui ir kuris nėra atsiradęs dėl kokio nors neurologinio sutrikimo pakenktos šlapimo 

pūslės kontrolės praradimo, epilepsijos priepuolių arba bet kokios šlapimo takų struktūrinės anomalijos. 

Enurezė gali prasidėti nuo gimimo arba prasidėti, kai vaikas įgyja šlapimo pūslės valdymo įgūdžių. Enurezė 

gali būti susijusi arba ne su plačiau paplitusiais emocijų arba elgesio sutrikimais.  

Neorganinės kilmės enurezė (pirminė) (antrinė)  

Funkcinė enurezė 

Psichogeninė enurezė 

Neorganinės kilmės šlapimo nelaikymas 

Išskyrus: enurezę, neklasifikuojamą kitaip (R32) 

F98.1 Neorganinė enkoprezė 

Tai pasikartojantis valingas arba nevalingas tuštinimasis paprastai normaliomis ar beveik normaliomis 

išmatomis individo socialinės kultūros aplinkoje tam tikslui netinkamose vietose. Šis sutrikimas gali 

pasireikšti kaip nenormali įprasto kūdikystės laikotarpiu išmatų nelaikymo tąsa vyresniame amžiuje, gali 

būti išmatų nelaikymas įgijus žarnyno valdymo įgūdžius arba galimas sąmoningas išmatų palikimas 

netinkamose vietose, nepaisant normalios fiziologinės žarnyno kontrolės. Ši būklė gali pasireikšti kaip 

sutrikimas, pasižymintis tik šiuo vieninteliu simptomu, arba gali būti didesnės apimties sutrikimo dalis, ypač 

esant emocijų sutrikimams (F93.-) arba elgesio sutrikimams (F91.-). 

Funkcinė enkoprezė 

Neorganinės kilmės išmatų nelaikymas 

Psichogeninė enkoprezė 

Bet kokiai kartu pasireiškiančios obstipacijos priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą.  

Išskyrus: enkoprezę, neklasifikuojamą kitaip (R15) 
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F98.2 Mitybos sutrikimai kūdikystėje ir vaikystėje 

Tai įvairiai pasireiškiantys mitybos sutrikimai, paprastai būdingi kūdikiams ir mažiems vaikams. Sutrikimui 

būdingas maisto atsisakymas ir kraštutinis užgaidumas, esant adekvačiam maitinimui, pakankamai 

kompetentingam besirūpinančiam asmeniui ir nesant organinės ligos. Kartu gali pasireikšti maisto 

atpylinėjimas (pasikartojanti regurgitacija be pykinimo arba virškinamojo trakto ligos).  

Atpylimo sutrikimas vaikystėje 

Išskyrus: nervinę anoreksiją ir kitus valgymo sutrikimus (F50.-) 

mitybos: 

• sutrikimus (R63.3) 

• sutrikimus naujagimiams (P92.-) 

piką kūdikystėje arba vaikystėje (F98.3) 

F98.3 Pika kūdikystėje ir vaikystėje 

Tai nuolatinis ne maisto medžiagų (tokių kaip žemė, nuluptų dažų gabalėliai) valgymas. Ši būklė gali 

pasireikšti kaip vienas iš daugelio platesnio spektro psichikos sutrikimo (pvz., autizmo) simptomų arba kaip 

santykinai atskiras psichopatologinis elgesys. Tik esant antrajam atvejui, būklė turi būti klasifikuojama šiuo 

kodu. Pika dažniausiai pasireiškia protiškai atsilikusiems vaikams. Jei konstatuojamas protinis atsilikimas, 

pagrindinė diagnozė turi būti koduojama F70–F79 spektru. 

F98.4 Stereotipiniai judesiai 

Tai valingi, pasikartojantys, stereotipiški ir betiksliai (dažnai ritmiški) judesiai, kurie nėra jokios nustatytos 

psichikos ar neurologinės būklės dalis. Kai šie judesiai pasireiškia kaip kokio nors kito sutrikimo dalis, turi 

būti koduojamas tik tas sutrikimas. Nežeidžiantys judesiai dažniausiai apima sūpavimąsi, galvos lingavimą, 

plaukų pešiojimą ir vyniojimą ant pirštų, manieringus pirštų judesius ir plaštakų pliaukšėjimą. Stereotipiški 

žeidžiantys judesiai pasireiškia pasikartojančiu galvos daužymu, mušimu sau per veidą, akių krapštymu ir 

rankų, lūpų ar kitų kūno dalių kandžiojimą. Visi stereotipinių judesių sutrikimai dažniausiai pasireiškia, esant 

protiniam atsilikimui. Tokiu atveju turi būti koduojami abu sutrikimai. Jei akių krapštymas pasireiškia vaikui 

su pakenkta rega, turi būti koduojami abu sutrikimai: akių krapštymas kaip stereotipinis judesys, 

koduojamas šioje kategorijoje, yra regos būklė kaip atitinkamo kodo somatinis sutrikimas.  

Stereotipinis (įpročio) sutrikimas 

Išskyrus: nenormalius nevalingus judesius (R25.-) 

organinės kilmės judesių sutrikimus (G20–G25) 

nagų kramtymą (F98.8) 

nosies krapštymą (F98.8) 

stereotipines būkles, esančias kito psichikos sutrikimo dalimi (F00–F95) 

nykščio čiulpimą (F98.8) 

tikus (F95.-) 

trichotilomaniją (F63.3) 

F98.5 Mikčiojimas 

Tai kalba, kuriai būdingi dažni garsų, skiemenų ar žodžių pakartojimai ir prolongacija arba dažni dvejojimai ir 

pauzės, trikdančios ritmingą kalbą. Tokia kalba turi būti klasifikuojama kaip sutrikimas tik tada, jeigu jos 

išraiška labai sutrikdo kalbos sklandumą.   

Išskyrus: greitakalbę (F98.6) 

 tikus (F95.-) 

F98.6 Greitakalbė 

Tai greito tempo nesklandi kalba, kuriai nebūdingi pakartojimai arba dvejojimai. Kalbėjimo greitis būna toks 

didelis, kad kalba tampa nesuprantama. Būdingas kalbos nepastovumas, disritmija ir trūkčiojimo protrūkiai 

su neteisingu frazavimu.  

Išskyrus: mikčiojimą (F98.5) 

 tikus (F95.-) 
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F98.8 Kiti specifiniai elgesio ir emocijų sutrikimai, daţniausiai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

Dėmesio stokos sutrikimas be hiperaktyvumo 

Perdėta masturbacija 

Nagų kramtymas 

Nosies krapštymas 

Nykščio čiulpimas 

F98.9 Nepatikslinti emocijų ir elgesio sutrikimai, daţniausiai prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje 

NEPATIKSLINTAS PSICHIKOS SUTRIKIMAS 

(F99) 

F99 Kitur nepatikslintas psichikos sutrikimas 

Psichikos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: organinį psichikos sutrikimą, neklasifikuojamą kitaip (F06.9) 

 

6 SKYRIUS 

 

NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

(G00–G99) 

 
Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

G00–G09 Uţdegiminės centrinės nervų sistemos ligos  

G10–G13 Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą  

G20–G26 Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai  

G30–G32 Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos  

G35–G37 Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos  

G40–G47 Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai  

G50–G59 Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai  

G60–G64 Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai  

G70–G73 Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos  

G80–G83 Cerebrinis paralyţius ir kiti paralyţiniai sindromai  

G90–G99 Kiti nervų sistemos sutrikimai   

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

G01* Meningitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G02* Meningitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G05* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G07* Inrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granulioma sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

G13* Sisteminė atrofija, pirmiausia paţeidţianti centrinę nervų sistemą sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

G22* Parkinsonizmas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G26* Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G32* Kiti degeneraciniai nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G46* Kraujagysliniai smegenų sindromai sergant cerebrovaskulinėmis (smegenų kraujagyslių) 

ligomis (I60–I67†) 

G53* Galvinių nervų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G55* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G59* Mononeuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G63* Polineuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G73* Mioneuralinės jungties ir raumenų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

G94* Kiti smegenų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
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G99* Kiti nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Išskyrus: tam tikras perinatalinio laikotarpio ligas (P00–P96) 

tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir  laikotarpį po gimdymo  (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E90) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R98)  

 

UŢDEGIMINĖS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

(G00–G09) 

 

G00 Bakterinis meningitas, neklasifikuojamas kitur 

 

Apima: arachnoiditą  } 

 leptomeningitą  - bakterinį 

 meningitą  } 

 pachimeningitą  } 

 

Išskyrus: bakterinį: 

 meningoencefalitą (G04.2) 

 meningomielitą (G04.2) 

 

G00.0 Hemofilinis meningitas 

Meningitas, sukeltas hemofilinės lazdelės (Haemophilus influenzae) 

 

G00.1 Pneumokokinis meningitas 

 

G00.2 Streptokokinis meningitas 

 

G00.3 Stafilokokinis meningitas 

 

G00.8 Kitoks bakterinis meningitas 

Meningitas, kurį sukelia: 

 žarninė lazdelė (Escherichia coli) 

 Fridlenderio (Friedländer) bacila  

 klebsielės (Klebsiella) 

 

G00.9 Bakterinis meningitas, nepatikslintas 

 pūlingas, neklasifikuojamas kitaip 

 piogeninis, neklasifikuojamas kitaip 

  supuracinis (sukeliantis pūliavimą), neklasifikuojamas kitaip 
 

G01* Meningitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

 

Meningitas (sergant): 

 juodlige (A22.8†) 

 gonokokinis (A54.8†) 

 leptospiroze (A27.-†) 

 listerioze (A32.1†) 

 Laimo (Lyme) liga (A69.2†) 

 neurosifiliu (A52.1†) 

 salmonelių sukelta infekcija (A02.2†) 
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 sifiliu: 

 įgimtu (A50.4†) 

 antriniu (A51.4†) 

 vidurių šiltine (A01.0†) 
 

Išskyrus: meningoencefalitą ir meningomielitą sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

(G05.0*) 

 

G02* Meningitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

 

Išskyrus: meningoencefalitą ir meningomielitą sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur (G05.1–G05.2*) 

 

G02.0* Meningitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 Meningitas (sukeltas): 

 infekcinės mononukleozės (B27.-†) 

 raudonukės (B06.0†) 
 

G02.1* Meningitas sergant grybelinėmis ligomis 

 Kriptokokinis meningitas (B45.1†) 

 

G02.8* Meningitas sergant kitomis patikslintomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

Meningitas dėl: 

 afrikinės tripanosomozės (B56.-†) 

 Čagaso (Chagas) ligos (lėtinės) (B57.4†) 

 

G03 Meningitas dėl kitų ir nepatikslintų prieţasčių 

 

Apima: arachnoiditą  }   

 leptomeningitą  - dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių 

 meningitą  }     

           pachimeningitą }  

 

 Išskyrus: meningoencefalitą (G04.-) 

              meningomielitą (G04.-) 

 

G03.0 Nepūlingas meningitas 

Nebakterinis meningitas 

 

G03.1 Lėtinis meningitas 

 

G03.2 Gerybinis recidyvuojantis meningitas [Molare (Mollaret)] 

 

G03.8 Meningitas dėl kitų patikslintų prieţasčių 

 

G03.9 Meningitas, nepatikslintas 

Arachnoiditas (spinalinis), neklasifikuojamas kitaip 

 

G04 Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas 

 

Apima:  ūminį kylantįjį mielitą 

  meningoencefalitą 
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  meningomielitą 

 

Išskyrus: gerybinį mialginį encefalomielitą (G93.3) 

 encefalopatiją: 

 alkoholinę (G31.2) 

 neklasifikuojamą kitaip (G93.4)  

  toksinę (G92) 
išsėtinę sklerozę (G35) 

mielitą: 

 ūminį skersinį (G37.3) 

 poūmį sukeliantį nekrozę (G37.4) 
 

G04.0 Ūminis išsėtinis encefalitas 

Encefalitas             } 

Encefalomielitas   } po imunizacijos 
 

Vakcinai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).  

 

G04.1 Atogrąţų spazminė paraplegija 

 

G04.2 Bakterinis meningoencefalitas ir meningomielitas, neklasifikuojami kitur 

 

G04.8 Kiti encefalitai, mielitai ir encefalomielitai 

Poinfekcinis encefalitas ir encefalomielitas, neklasifikuojami kitaip 

 

G04.9 Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas, nepatikslinti 

Ventrikulitas (cerebrinis), neklasifikuojamas kitaip 

 

G05* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Apima: meningoencefalitą ir meningomielitą sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G05.0* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

Encefalitas, mielitas arba encefalomielitas (sergant): 

• listerioze (A32.1†) 

• meningokokinis (A39.8†) 

• sifiliu:  

• įgimtu (A50.4†) 

• vėlyvuoju (A52.1†) 

• tuberkulioze (A17.8†) 

 

G05.1* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

Encefalitas, mielitas arba encefalomielitas (sergant): 

• citomegalo viruso sukeltomis ligomis (B25.8†) 

• gripu (J09†, J10.8†, J11.8†) 

• raudonuke (B06.0†) 

 
G05.2* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Encefalitas, mielitas ar encefalomielitas sergant: 

• afrikine tripanosomoze (B56.-†) 

• Čagaso (Chagas) liga (lėtine) (B57.4†) 

• negleriaze (B60.2†) 

• toksoplazmoze (B58.2†) 
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Eozinofilinis meningoencefalitas (B83.2†) 

 
G05.8* Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Encefalitas sergant sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

 

G06 Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granulioma 

 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

 

 

G06.0 

Intrakranijinis abscesas ir granulioma  

Abscesas (embolinis): 

• smegenų *bet kurios srities+ 

• smegenėlių 

• smegenų 

• otogeninis 

Intrakranijinis abscesas arba granulioma: 

• epidurinis  

• ekstradurinis 

• subdurinis 

 

G06.1 Intraspinalinis abscesas ir granulioma 

Nugaros smegenų *bet kurios srities+ abscesas (embolinis) 

Intraspinalinis abscesas arba granulioma: 
• epidurinis  

• ekstradurinis 

• subdurinis 

 
G06.2 Ekstradurinis ir subdurinis abscesas, nepatikslintas 

 

G07* Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granulioma sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

Smegenų abscesas: 

• gonokokinis (A54.8†) 

• tuberkuliozinis (A17.8†) 

 Šistosomozinė smegenų granulioma (B65.-†) 

 Smegenų tuberkuloma (A17.8†) 

 

G08 Intrakranijinis bei intraspinalinis flebitas ir tromboflebitas 

Septinis (-ė): 

• embolija  } 

• endoflebitas  }  

• flebitas  - intrakranijinių arba intraspinalinių veninių sinusų ir venų 

• tromboflebitas  }  

• trombozė  } 

 

Išskyrus: intrakranijinį flebitą ir tromboflebitą: 

• komplikuotą: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.7) 

• nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O22.5, 

O87.3) 

• nepūlingos kilmės (I67.6) 

 nepūlingą intraspinalinį flebitą ir tromboflebitą (G95.1) 

 

G09 Centrinės nervų sistemos uţdegiminių ligų pasekmės 
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Pastaba: šis poskyris rodo G00–G08 poskyriuose klasifikuojamas ligas (t. y. išskyrus tas, kurios 

pažymėtos žvaigždute (*) kaip pasekmių, klasifikuojamų kitur, priežastis. Pasekmėmis 

vadinamos esančios arba vėliau pasireiškiančios ligos (būklės) arba tokios ligos (būklės), 

kurios nuo ligą (būklę) sukėlusios priežasties atsiradimo tęsiasi ilgiau negu vienus metus.  

 

SISTEMINĖS ATROFIJOS, PIRMIAUSIA PAVEIKIANČIOS CENTRINĘ NERVŲ SISTEMĄ 

(G10–G13) 

G10 Hantingtono (Huntington) liga 

 

Hantingtono (Huntington) chorėja 

 

G11 Paveldimoji ataksija 

 

Išskyrus: cerebrinį paralyžių (G80.-) 

paveldimąją ir idiopatinę neuropatiją (G60.-) 

medžiagų apykaitos ligas (E70–E89) 

 

G11.0 Įgimta neprogresuojanti ataksija 

 

G11.1 

 
Ankstyva smegenėlių ataksija 

Ankstyva smegenėlių ataksija su: 

• savaiminiu tremoru 

• mioklonusu [Hanto (Hunt) ataksija] 

• susilpnėjusiais kraujagyslių refleksais 

 Fridricho (Friedreich) ataksija (autonominė recesyvinė)  

Recesyvinė spinocerebelinė ataksija, susijusi su X chromosoma 

 

Pastaba: dažniausiai prasideda iki 20 metų amžiaus. 
 

G11.2 

 
Vėlyvoji smegenėlių ataksija 

 

Pastaba: dažniausiai prasideda po 20 metų amžiaus. 
 

G11.3 Smegenėlių ataksija su defektine DNR 

Ataksinė telangiektazija *Luiso-Baro (Louis-Bar)] 

 

Išskyrus: Kokaino (Cockayne) sindromą (Q87.11) 

pigmentinę kserodermą (Q82.1) 

 

G11.4  

 

Paveldimoji spazminė paraplegija 

 

G11.8 Kitos paveldimosios ataksijos 

 

G.11.9 

 
Paveldimoji ataksija, nepatikslinta 
Paveldimoji smegenėlių: 

 ataksija, neklasifikuojama kitaip 

 išsigimimas 

 liga 

 sindromas 
 

G12 Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai 

 

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)] 
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G12.1 Kitos įgimtos spinalinės raumenų atrofijos 

Progresuojantis bulbarinis vaikų paralyžius *Fazijo-Londe (Fazio-Londe)] 

Spinalinė raumenų atrofija: 

 suaugusiųjų forma  

 vaikų forma, II tipas 

 distalinė 

 jaunatvinė (juvenilinė) forma, III tipas *Kugelbergo-Velanderio (Kugelberg-Welander)] 

 mentės ir šeivikaulio forma 

 

G12.2 Motorinio (judinamojo) neurono liga 

Šeiminė motorinio (judinamojo) neurono liga 

Šoninė (lateralinė) sklerozė: 

 amiotrofinė 

 pirminė 
 

Progresuojantis: 

 bulbarinis paralyžius 

 spinalinė raumenų atrofija 
 

G12.8 Kita nepatikslinta spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję 

sindromai 

 

G12.9 Spinalinė raumenų atrofija, nepatikslinta 

 

G13* Sisteminė atrofija, pirmiausia paţeidţianti centrinę nervų sistemą, sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

 

G13.0* Paraneoplazminė neuromiopatija ir neuropatija 

Karcinomatozinė neuromiopatija (C00–C96†) 

Sensorinė paraneoplazminė neuropatija [Denio Brauno (Denny Brown)] (C00–D48†) 

 

G13.1* Kitos sisteminės atrofijos, paţeidţiančios centrinę nervų sistemą, sergant neoplazmine 
liga 
Paraneoplazminė limbinė encefalopatija (C00–D48†) 

 

G13.2* Sisteminė atrofija, pirmiausia paţeidţianti centrinė nervų sistemą, sergant miksedema 

(E00.1†, E03.-†) 

 

G13.8* Sisteminė atrofija, pirmiausia paţeidţianti centrinę nervų sistemą, sergant kitomis 

ligomis, klasifikuojamomis kitur  

 

EKSTRAPIRAMIDINIAI IR JUDESIŲ SUTRIKIMAI  

(G20–G26) 

 

G20 Parkinsono (Parkinson) liga  

Hemiparkinsonizmas 

Drebamasis paralyžius 

Parkinsonizmas arba Parkinsono (Parkinson) liga: 

 idiopatinė 

 neklasifikuojama kitaip 

 pirminė 
 

Išskyrus: Levi (Lewy) kūnelių ligą (G31.3)  
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G21 Antrinis parkinsonizmas  

 

G21.0 Piktybinis neurolepsinis sindromas 

 

Vaistams nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G21.1 Kitoks vaistų sukeltas antrinis parkinsonizmas  

 

               Vaistams nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G21.2 Antrinis parkinsonizmas dėl kitų aplinkos veiksnių 

 

Aplinkos veiksniui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G21.3 Poencefalitinis parkinsonizmas 

 

G21.4 Kraujagyslinis parkinsonizmas 

 

G21.8 Kitoks antrinis parkinsonizmas 

 

G21.9 Antrinis parkinsonizmas, nepatikslintas 

 

G22* Parkinsonizmas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Parkinsonizmas sergant: 

 Levi (Lewy) kūnelių liga (G31.3†) 

 sifiliu [sifilinis parkinsonizmas](G52.1†) 
 

G23 Kitos degeneracinės pamatinių ganglijų ligos 

 

Išskyrus: daugiasistemę: 

 atrofiją, neklasifikuojamą kitaip } 

 degeneraciją  } (G90.3) 
 

G23.0 Halevordeno-Špaco (Hallevorden-Spatz) liga 

Pigmentinė blyškiojo kūno degeneracija 

 

G23.1 Progresuojanti supranuklearinė oftalmoplegija [Stilo-Ričardsono-Olševski (Steele-

Richardson-Olszewski)]  

 

G23.2 Striatonigrinė degeneracija 

 

G23.8 Kitos patikslintos degeneracinės pamatinių ganglijų ligos 

Pamatinių ganglijų sukalkėjimas 

 
G23.9 Degeneracinės pamatinių ganglijų ligos, nepatikslintos 

 

G24 Distonija 

 

Apima: diskineziją 

Išskyrus: atetoidinį cerebrinį paralyžių (G80.3) 

 

G24.0 Vaistų sukelta distonija 
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Vaistams nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G24.1 Idiopatinė šeiminė distonija 

Idiopatinė distonija, neklasifikuojama kitur 

 

G24.2 Idiopatinė nešeiminė distonija 

 

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)  

 

Išskyrus: tortikolį, neklasifikuojamą kitaip (M43.6) 

 

G24.4 Idiopatinė burnos ir veido distonija 

Burnos ir veido diskinezija 

 

G24.5 Blefarospazmas 

 

G24.8 Kitokia distonija 

 

G24.9 Distonija, nepatikslinta 

Diskinezija, neklasifikuojama kitaip 

 

G25 Kiti ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai 

 

G25.0 Savaiminis tremoras 

Šeiminis tremoras 

 

Išskyrus: tremorą, neklasifikuojamą kitaip (R25.1) 

 

G25.1 Vaistų sukeltas tremoras 

 

Vaistams nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G25.2 Kitos patikslintos tremoro formos 

Kinetinis tremoras 

 

G25.3 Mioklonija 

Vaistų sukelta mioklonija 

 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

Išskyrus: veido miokimiją (G51.4) 

miokloninę epilepsiją (G40.-) 

  

G25.4 Vaistų sukelta chorėja 

 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G25.5 Kitokia chorėja 

Chorėja, neklasifikuojama kitaip 

 

Išskyrus: chorėją, neklasifikuojamą kitaip, su širdies patologija (I02.0) 

Hantingtono (Huntington) chorėją (G10) 

reumatinę chorėją (I02.-) 
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Saidenhemo (Sydenham) chorėją (I02.-) 

 

G25.6 Vaistų sukelti ir kiti organinės kilmės tikai 

 

Tiką sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

Išskyrus: de la Tureto (de la Tourette) sindromą (F95.2) 

tiką, neklasifikuojamą kitaip (F95.9) 

 

G25.8 Kiti patikslinti ekstrapiramidiniai judesių sutrikimai 

Neramių kojų sindromas 

Sustingusio žmogaus sindromas 

 

G25.9 Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, nepatikslinti 

 

G26* Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

KITOS DEGENERACINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

(G30–G32) 

 

G30 Alzheimerio (Alzheimer) liga 

 

 

Apima: senatvinę ir priešsenatvinę formas 

Išskyrus: senatvinę: 

 smegenų degeneraciją, neklasifikuojamą kitur (G31.1) 

 demenciją, neklasifikuojamą kitaip (F03) 
senatvę, neklasifikuojamą kitaip (R54) 

 

G30.0 Ankstyvoji Alzheimerio (Alzheimer) liga 

 

Pastaba: paprastai prasideda iki 65 metų amžiaus. 

 

G30.1 Vėlyvoji Alzheimerio (Alzheimer) liga 

 

Pastaba: paprastai prasideda po 65 metų amžiaus. 

 

G30.8 Kitos Alzheimerio (Alzheimer) ligos formos 

 

G30.9 Alzheimerio (Alzheimer) liga, nepatikslinta 

 

G31 Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, neklasifikuojamos 

kitur 

 

Išskyrus: Rėjaus (Reye) sindromą (G93.7) 

 

G31.0 Apribota smegenų atrofija 

Piko (Pick) liga 

Progresuojanti izoliuota afazija 

 

G31.1 Senatvinė smegenų degeneracija, klasifikuojama kitur 

 

Išskyrus: Alzheimerio (Alzheimer) ligą (G30.-) 
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senatvę, neklasifikuojamą kitaip (R54) 

 

G31.2 Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio 

Alkoholinė: 

• smegenėlių: 

• ataksija 

• degeneracija 

• cerebrinė degeneracija 

• encefalopatija 

Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos disfunkcija, sukelta alkoholio 

 

G31.3 Levi (Lewy) kūnelių liga 

Levi (Lewy) kūnelių liga: 

 kortikinė 

 difuzinė 

 su: 

 demencija† (F02.8*) 

 parkinsonizmu† (G22*) 
 

G31.8 
 

Kitos patikslintos degeneracinės nervų sistemos ligos 

 
Pilkosios medžiagos degeneracija [Alperso (Alpers) liga] 

Mitochondrinė mioencefalopatija 

Poūmė nekrozę sukelianti encefalopatija *Li (Leigh) liga] 

 

G31.9 Degeneracinės nervų sistemos ligos, nepatikslintos 

 

G32* Kiti degeneraciniai nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

G32.0* Poūmė kombinuota nugaros smegenų degeneracija sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

Poūmė kombinuota nugaros smegenų degeneracija, esant vitamino B12 trūkumui (E53.8†) 

 

G32.8* Kiti patikslinti degeneraciniai nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur  

 

DEMIELINIZUOJANČIOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

(G35–G37) 

 

G35 Išsėtinė sklerozė 

  

Išsėtinė sklerozė: 

• smegenų kamieno 

• nugaros smegenų 

• išsėtinė 

• išplitusi 

• neklasifikuojama kitaip 

 

G36 Kitos ūminės išsėtinės demielinizuojančios ligos 

 

Išskyrus: poinfekcinį encefalitą ir encefalomielitą, neklasifikuojamus kitaip 

(G04.8) 

 

G36.0            Optinis neuromielitas [Deviko (Devic)] 
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Demielinizacija sergant optiniu neuromielitu  

 

Išskyrus: optinį neuritą, neklasifikuojamą kitaip (H46) 

 

G36.1 Ūminis ir poūmis hemoraginis leukoencefalitas [Harsto (Hurst)] 

 

G36.8 Kitos patikslintos ūminės išsėtinės demielinizacijos 

 

G36.9 Ūminė išsėtinė demielinizacija, nepatikslinta 

 

G37 Kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos  

 

G37.0 Difuzinė sklerozė 

Periaksialinis encefalitas 

Šilderio (Schilder) liga 

 

Išskyrus: adrenoleukodistrofiją *Adisono-Šilderio (Addison-Schilder)] (E71.3) 

 

G37.1 Didţiosios smegenų jungties centrinė demielinizacija 

 

G37.2 Centrinė tilto mielinolizė 

 

G37.3 Ūminis skersinis mielitas sergant demielinizuojančia centrinės nervų sistemos liga 

Ūminis skersinis mielitas, neklasifikuojamas kitaip 

 

Išskyrus: išsėtinę (dauginę) sklerozę (G35) 

optinį neuromielitą *Deviko (Devic)] (G36.0) 

 

G37.4 Poūmis nekrozę sukeliantis mielitas 

 

G37.5 Koncentrinė sklerozė [Balo (Baló)] 

 

G37.8 Kitos patikslintos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos 

ligos 

 

G37.9 Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, nepatikslintos 

 

EPIZODINIAI IR PAROKSIZMINIAI SUTRIKIMAI 

(G40–G47) 

 

G40 Epilepsija  

Sunkiai gydoma epilepsija pasižymi tuo, kad, nepaisant gydymo ne mažiau kaip dviem vaistais nuo 

epilepsijos, skiriant pakankamas jų dozes atskirai arba kartu, per mėnesį pasireiškia daugiau nei vienas 

priepuolis su sąmonės sutrikimu arba per metus pasireiškia daugiau negu dvylika priepuolių.  

 

Pastaba: šie ligos apibūdinimo kriterijai skirti naudoti gydytojams, o ne ligų koduotojams (statistikams). 

Sunkiai gydomos epilepsijos kodas būklei turėtų būti priskiriamas tik remiantis jos klinikine 

dokumentacija.  

 

Išskyrus: Landau-Klefnerio (Landau-Kleffner) sindromą (F80.3) 

priepuolį (traukulinį), neklasifikuojamą kitaip (R56.8) 

epilepsinę būklę (G41.-) 
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Todo (Todd) paralyžių (G83.8) 

 

Toliau pateikti penktuoju simboliu žymimi poskyriai G40 skyriuje koduojami 

taip: 

neminint sunkiai gydomos epilepsijos 

esant sunkiai gydomai epilepsijai  

 

G40.0 Nuo smegenų paţeidimo lokalizacijos priklausanti (ţidininė) (dalinė) idiopatinė 

epilepsija ir epilepsiniai sindromai, kai priepuolių pradţia lokalizuota 

Gerybinė vaikų epilepsija su centrotemporalinėmis EEG smailiomis bangomis 

Vaikų epilepsija su okcipitaliniais EEG paroksizmais 

 

G40.1 Nuo smegenų paţeidimo lokalizacijos priklausanti (ţidininė) (dalinė) simptominė 

epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais 

 Priepuoliai be sąmonės pakitimo 

Paprasti daliniai epilepsijos priepuoliai, pereinantys į antrinius išplitusius 

priepuolius 

 

G40.2 Nuo smegenų paţeidimo lokalizacijos priklausanti (ţidininė) (dalinė) simptominė 

epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais  

 Priepuoliai su sąmonės pakitimu, dažnai – su automatizmu 

Sudėtingi daliniai priepuoliai, pereinantys į antrinius išplitusius priepuolius 

 

G40.3 Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai 

 Gerybiniai: 

• miokloninė vaikų epilepsija 

• naujagimių konvulsijos (šeiminės) 

Vaikų epilepsinė absencija *piknolepsija+ 

Rytinė epilepsija su didžiaisiais priepuoliais 

Jaunuolių: 

• epilepsinė absencija 

• miokloninė epilepsija *impulsyvinė mažoji+ 

Nespecifiniai epilepsiniai priepuoliai: 

• atoniniai 

• kloniniai 

• miokloniniai 

• toniniai 

• toniniai kloniniai 

 

G40.4 Kitokia išplitusi (generalizuota) epilepsija ir epilepsiniai sindromai 

  

Epilepsija su: 

• mioklonine absencija 

• miokloniniais astatiniais priepuoliais 

Vaikų spazmai 

Lenokso-Gasto (Lennox-Gastaut) sindromas 

MERRF *miokloninė susivėlusių raudonųjų skaidulų epilepsija+ sindromas 

Salamo (Salaam) priepuoliai 

Simptominė ankstyva miokloninė encefalopatija 

Vesto (West) sindromas 

 

G40.5 Ypatingieji epilepsiniai sindromai 
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 Dalinė nenutrūkstama epilepsija *Koževnikovo (Kozhevnikof)]  

Epilepsijos priepuoliai, sukeliami: 

• alkoholio 

• vaistų 

• hormonų pokyčių 

• nemigos 

• streso 

 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G40.6  Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su maţaisiais priepuoliais arba be jų) 

 

Pastaba: šis kodas turėtų būti priskiriamas tik tada, kai nėra papildomos informacijos, kuri leistų būklę 

priskirti atitinkamai G40.0- arba G40.5- kodui. 

 

G40.7 Maţieji priepuoliai, nepatikslinti, be didţiųjų priepuolių 

 

Pastaba: šis kodas turėtų būti priskiriamas tik tada, kai nėra papildomos informacijos, kuri leistų būklę 

priskirti kodui G40.3-. 

 

G40.8 Kitokia epilepsija 

 Epilepsija ir epilepsiniai sindromai nepatikslinti ar jie yra židininiai, ar išplitę 

 

G40.9 Epilepsija, nepatikslinta 

 Epilepsiniai: 

 konvulsijos, neklasifikuojamos kitaip 

 paroksizmai, neklasifikuojami kitaip 

 priepuoliai, neklasifikuojami kitaip 

 

G41 Epilepsinė būklė 

 

G41.0 Didţiųjų epilepsinių priepuolių būklė 

 Toninė kloninė epilepsinė būklė 

 

Išskyrus: dalinę nenutrūkstamą epilepsiją *Koževnikovo (Kozhevnikof)] (G40.5-) 

 

G41.1 Maţųjų epilepsinių priepuolių būklė 

Epilepsinės absencijos būklė 

 

G41.2 Kombinuota dalinė epilepsinė būklė 

 

G41.8 Kitokia epilepsinė būklė 

 

G41.9 Epilepsinė būklė, nepatikslinta 

 

G43 Migrena 

 

Jei ligą sukėlė vaistas, naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

Išskyrus: galvos skausmą, neklasifikuojamą kitaip (R51) 

 

G43.0 Migrena be auros [paprastoji migrena] 
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G43.1 Migrena su aura [klasikinė migrena]  

Migrena: 

• aura be galvos skausmo 

• bazilinė  

• ekvivalentinė 

• šeiminė  

• su: 

• ūmine aura 

• užsitęsusia aura 

• tipine aura 

  

G43.2 Migreninė būklė 

 

G43.3 Komplikuota migrena 

 

G43.8 Kitokia migrena 

Oftalmopleginė migrena 

Tinklainės migrena 

 

G43.9 Migrena, nepatikslinta 

 

G44 Kiti galvos skausmo sindromai 

 

Išskyrus: netipinį veido skausmą (G50.1) 

galvos skausmą, neklasifikuojamą kitaip (R51) 

trišakio nervo neuralgiją (G50.0)  

 

G44.0 Klasterinio (sutelkto) galvos skausmo sindromas 

Lėtinė paroksizminė hemikranija 

Klasterinis (sutelktas) galvos skausmas: 

• lėtinis 

• epizodinis 

 

G44.1 Kraujagyslinis galvos skausmas, neklasifikuojamas kitur 

Kraujagyslinis galvos skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

 

G44.2 Įtampos tipo galvos skausmas 

Lėtinis įtampos tipo galvos skausmas 

Epizodinis įtampos tipo galvos skausmas 

Įtampos tipo galvos skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

 

G44.3 Lėtinis potrauminis galvos skausmas 

 

G44.4 Vaistų sukeltas galvos skausmas, neklasifikuojamas kitur 

 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G44.8 Kiti patikslinti galvos skausmo sindromai 

 

G45 Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję 

sindromai 

  

Išskyrus: naujagimių smegenų išemiją (P91.0) 
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G45.0 Vertebrobazilinės (smegenų kamieno) arterijos sindromas 

 

G45.1 Karotidinės arterijos sindromas (hemisferinis) 

 

G45.2 Dauginiai ir abipusiai priešsmegeninių arterijų sindromai 

 

G45.3 Trumpalaikis aklumas 

 

G45.4 Praeinanti globalinė (visiška) amnezija 

 

Išskyrus: amneziją, neklasifikuojamą kitaip (R41.3) 

  

G45.8 Kiti praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai 

 

G45.9 Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai, nepatikslinti 

Gresianti cerebrovaskulinė (smegenų kraujagyslių) trauma 

Smegenų arterijos spazmai 

Praeinanti smegenų išemija, neklasifikuojama kitaip  

 

G46* Kraujagysliniai smegenų sindromai sergant cerebrovaskulinėmis (smegenų 

kraujagyslių) ligomis (I60–I67†) 

 

G46.0* Vidurinės smegenų arterijos sindromas (I66.0†) 

 

G46.1* Priekinės smegenų arterijos sindromas (I66.1†) 

 

G46.2* Uţpakalinės smegenų arterijos sindromas (I.66.2†) 

 

G46.3* Smegenų kamieno insulto sindromas (I60–I67†) 

Sindromas: 

 Benedikto (Benedikt) 

 Klodo (Claude) 

 Fovilio (Foville) 

 Milardo-Gublerio (Millard-Gubler) 

 Valenbergo (Wallenberg) 

 Vėberio (Weber) 
 

G46.4* Smegenėlių insulto sindromas (I60–I67†) 

 

G46.5* Grynas motorinis lakūninis sindromas (I60–I67†) 

 

G46.6*  Grynas sensorinis lakūninis sindromas (I60–I67†) 

 

G46.7*  Kiti lakūniniai sindromai (I60–I67†) 

 

G46.8*  Kiti smegenų kraujagysliniai sindromai sergant cerebrovaskulinėmis (smegenų 

kraujagyslių) ligomis (I60–I67†) 

 

G47 Miego sutrikimai 

 

Išskyrus: košmarus (F51.5) 

neorganinius miego sutrikimus (F51.-) 

naktinę baimę (F51.4) 

vaikščiojimą per miegus (F51.3) 
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G47.0 Uţmigimo sutrikimai ir nemiga [insomnija] 

 

G47.1 Patologinis mieguistumas [hipersomnija] 

 

G47.2 Miego ir budrumo ciklo sutrikimai 

Uždelstos miego fazės sindromas 

Miego ir budrumo reguliarumo sutrikimas 
 

G47.3 Miego apnėja 

  

Išskyrus: Pikviko (Pickwick) sindromą (E66.2) 

naujagimių miego apnėją (P28.3) 

 

G47.30 Miego apnėja, nepatikslinta 

 

G47.31 Centrinis miego apnėjos sindromas 

Centrinis miego hipopnėjos sindromas 

 

G47.32 Obstrukcinis miego apnėjos sindromas 

Obstrukcinis miego hipopnėjos sindromas 

 

G47.33 Miego hipoventiliacijos sindromas 

 

G47.39 Kitokia miego apnėja 

 

G47.4 Narkolepsija ir katalepsija 

 

G47.8 Kitokie miego sutrikimai 

Klaine-Levino (Kleine-Levin) sindromas 

 

G47.9 Miego sutrikimai, nepatikslinti 

 

 

NERVŲ, NERVŲ ŠAKNELIŲ IR REZGINIŲ SUTRIKIMAI 

(G50–G59) 

 

Išskyrus: paplitusius trauminius nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimus – žr. kūno nervų pažeidimus 

neuralgiją  -neklasifikuojamą kitaip (M79.2-) 

neuritą } 

nėščiųjų periferinį neuritą (O26.83) 

radikulitą, neklasifikuojamą kitaip (M54.1-) 

 

G50 Trišakio nervo sutrikimai 

 

Apima: penktojo galvinio nervo sutrikimus 

 

G50.0  Trišakio nervo neuralgija 

Paroksizminio veido skausmo sindromas 

Skausminis tikas 

 

G50.1 Netipinis veido skausmas 
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G50.8 Kiti trišakio nervo sutrikimai 

 

G50.9 Trišakio nervo sutrikimas, nepatikslintas 

 

G51 Veidinio nervo sutrikimai 

 

Apima: septintojo galvinio nervo sutrikimus 

 

G51.0  Belo (Bell) paralyţius 

Veido paralyžius 

 

G51.1 Alkūnėlės mazgo (geniculatus) ganglionitas 

 

Išskyrus: poherpetinį alkūnėlės mazgo (geniculatus) ganglionitą (B02.2) 

 

G51.2 Melkersono (Melkersson) sindromas 

Melkersono-Rozentalio (Melkersson-Rosenthal) sindromas 

 

G51.3 Kloninis hemifacialinis spazmas  

 

G51.4 Veido miokimija 

 

G51.8 Kiti veidinio nervo sutrikimai 

 

G51.9 Veidinio nervo sutrikimas, nepatikslintas 

 

G52  Kitų galvinių nervų sutrikimai 

 

Išskyrus: sutrikimus: 

• prieangio ir sraigės *aštuntojo+ nervo (H93.3) 

• regos [antrojo] nervo (H46, H47.0) 

• paralyžinį žvairumą dėl nervo paralyžiaus (H49.0–H49.2) 

 

G52.0 Uodţiamojo nervo sutrikimai 

Pirmojo galvinio nervo sutrikimas 

 

G52.1 Lieţuvinio ryklės nervo sutrikimai 

Devintojo galvinio nervo sutrikimas 

Glosofaringinė neuralgija 

 

G52.2 Klajoklio nervo sutrikimai 

Klajoklio nervo *dešimtojo galvinio nervo] sutrikimas 

 

G52.3 Polieţuvinio nervo sutrikimai 

Dvyliktojo galvinio nervo sutrikimas 

 

G52.7 Dauginiai galvinių nervų sutrikimai 

Kranijinis polineuritas 

 

G52.8  Kitų patikslintų galvinių nervų sutrikimai 

 

G52.9  Galvinio nervo sutrikimas, nepatikslintas 
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G53* Galvinių nervų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur  

 

G53.0* Neuralgija po juosiančiosios pūslelinės (B02.2†) 

Popūslelinis: 

• alkūnėlės mazgo (geniculatus) ganglionitas 

• trišakio nervo neuralgija 

 

G53.1* Dauginiai galvinių nervų paralyţiai sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur (A00–B94.9, B99†) 

 

G53.2* Dauginiai galvinių nervų paralyţiai sergant sarkoidoze (D86.8†) 

 

G53.3* Dauginiai galvinių nervų paralyţiai sergant neoplazmine liga (C00–D48†)  

 

G53.8*  Kiti galvinių nervų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

 

G54  Nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai 

 

Išskyrus: paplitusius trauminius nervų šaknelių ir rezginių sutrikimus – žr. kūno nervų pažeidimus 

tarpslankstelinio disko sutrikimus (M50–M51) 

neuralgiją arba neuritą, neklasifikuojamus kitaip (M79.2-) 

neuritą arba radikulitą: 

 peties, neklasifikuojamą kitaip } 

 juosmens, neklasifikuojamą kitaip } 

 juosmens ir kryžmens, neklasifikuojamą kitaip-(M54.1-) 

 krūtinės, neklasifikuojamą kitaip } 
radikulitą, neklasifikuojamą kitaip } 

radikulopatiją, neklasifikuojamą kitaip } 

spondiliozę (M47.-) 

 

G54.0 Petinio rezginio ligos 

Torakalinės angos sindromas 

 

G54.1 Juosmens ir kryţmens rezginio sutrikimai 

 

G54.2 Kaklo nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

 

G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

 

G54.4 Juosmens ir kryţmens nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami 

kitur 

 

G54.5 Neuralginė amiotrofija 

Parsonažo-Aldreno-Ternerio (Parsonage-Aldren-Turner) sindromas 

Peties juostos neuritas 

 

G54.6 Skausminis fantominės galūnės sindromas 

 

G54.7 Beskausmis fantominės galūnės sindromas 

Fantominės galūnės sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

 

G54.8  Kiti nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai 
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G54.9  Nervų šaknelių ir rezginių sutrikimas, nepatikslintas 

 

G55*  Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G55.0* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant neoplazmine liga (C00–D48†) 

 

G55.1* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant tarpslankstelinio disko sutrikimais 

(M50–M51 †)  

G55.2* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant spondilioze (M47.- †) 

 

G55.3* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant kitomis dorsopatijomis (M45–M46†, 

M48.- †, M53–M54†) 

G55.8* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G56  Rankos mononeuropatijos 

 

Išskyrus: paplitusius trauminius nervų sutrikimus – žr. kūno nervų pažeidimus 

 

G56.0 Riešo kanalo tunelinis sindromas 

 

G56.1 Kiti vidurinio nervo paţeidimai 

 

G56.2 Alkūninio nervo paţeidimas 

Vėlyvasis alkūninio nervo paralyžius 

 

G56.3 Stipininio nervo paţeidimas 

 

G56.4 Rankos kauzalgija 

Kompleksinis regioninis skausmo sindromas, II tipas 

  

G56.8 Kitos rankos mononeuropatijos 

Rankos tarppirštinė neuroma 

 

G56.9  Rankos mononeuropatija, nepatikslinta 

 

G57  Kojos mononeuropatijos 

 

Išskyrus: paplitusius trauminius nervų sutrikimus – žr. kūno nervų pažeidimus 

 

G57.0 Sėdmens nervo paţeidimas 

 

Išskyrus: sėdmens nervo skausmus: 

• priskiriamus tarpslankstelinio disko ligoms (M51.1) 

• neklasifikuojamus kitaip (M54.3) 

 

G57.1 Parestezinė meralgija 

Lateralinio šlaunies odos nervo sindromas 

 

G57.2 Šlaunies nervo paţeidimas 

 

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo paţeidimas 

Šeivinio nervo paralyžius 
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G57.4 Medialinio pakinklinio nervo paţeidimas 

 

G57.5 Čiurnos tunelinis sindromas 

 

G57.6 Pado nervo paţeidimas 

Mortono (Morton) metatarsalgija 

 

G57.7 Kojos kauzalgija 

Kompleksinis regioninis skausmo sindromas, II tipas 

 

G57.8 Kitos kojų mononeuropatijos 

Kojos tarppirštinė neuroma 

 

G57.9 Kojos mononeuropatijos, nepatikslintos 

 

G58  Kitos mononeuropatijos 

 

G58.0  Tarpšonkaulinė neuropatija 

 

G58.1 Kompleksinis regioninis skausmo sindromas, I tipas 

Refleksinė simpatinė distrofija 

 

G58.10 Nepatikslinta sritis 

 

G58.11 Ranka 

Peties plaštakos sindromas 

 

G58.12 Koja 

 

G58.19 Kita patikslinta sritis 

 

G58.7 Dauginis mononeuritas 

 

G58.8 Kitos patikslintos mononeuropatijos 

 

G58.9 Mononeuropatija, nepatikslinta 

Kauzalgija, neklasifikuojama kitaip 

Kompleksinis regioninis skausmo sindromas, II tipas, neklasifikuojamas kitaip 

 

G59*  Mononeuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Išskyrus: diabetinę mononeuropatiją (E1-.41) 

 

POLINEUROPATIJOS IR KITI PERIFERINĖS NERVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAI  

(G60–G64) 

 

Išskyrus: neuralgiją, neklasifikuojamą kitaip (M79.2-) 

neuritą, neklasifikuojamą kitaip (M79.2-) 

periferinį nėščiųjų neuritą (O26.83) 

radikulitą, neklasifikuojamą kitaip (M54.1-) 

 

G60  Paveldėtoji ir idiopatinė neuropatija 
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G60.0 Paveldėtoji motorinė ir sensorinė neuropatija 

Ligos: 

• Šarko-Mari-Tuto (Charcot-Marie-Tooth) 

• Dežereno-Sotas (Déjerine-Sottas) 

Paveldėtoji motorinė ir sensorinė neuropatija, I–IV tipas 

Vaikų hipertrofinė neuropatija 

Peronealinė raumenų atrofija (aksoninio tipo) (hipertrofinio tipo) 

Rusi-Levi (Roussy-Lévy) sindromas 

  
G60.1 Refsumo (Refsum) liga 

 

G60.2 Neuropatija kartu su paveldėtąja ataksija 

 

G60.3 Idiopatinė progresuojanti neuropatija 

 

G60.8 Kitos paveldimosios ir idiopatinės neuropatijos 

Morvano (Morvan) liga 

Nelatono (Nelaton) sindromas 

Sensorinė neuropatija: 

• paveldėta pagal dominantinį tipą 

 • paveldėta pagal recesyvinį tipą 

 

G60.9 Paveldėtoji ir idiopatinė neuropatija, nepatikslinta 

 

G61  Uţdegiminė polineuropatija 

 

G61.0 Ţiuleno-Bare (Guillain-Barré) sindromas 

Ūminis infekcinis (poinfekcinis) polineuritas 

 

G61.1 Seruminė neuropatija 

 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G61.8 Kitos uţdegiminės polineuropatijos 

 

G61.9 Uţdegiminė polineuropatija, nepatikslinta 

 

G62 Kitos polineuropatijos 

 

G62.0 Vaistų sukelta polineuropatija 

 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G62.1 Alkoholio sukelta polineuropatija 

 

G62.2 Polineuropatija, kurią sukėlė kitos toksinės medţiagos 

 

Toksinę medžiagą koduokite papildomu išorinių priežasčių kodu (20 skyrius). 

 

G62.8 Kitos patikslintos polineuropatijos 

Radiacijos sukelta polineuropatija 

 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 
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G62.9 Polineuropatija, nepatikslinta 

Neuropatija, neklasifikuojama kitaip 

 

G63* Polineuropatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G63.0* Polineuropatija sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

Polineuropatija (sergant): 

• difterija (A36.8†) 

• infekcine mononukleoze (B27.†) 

• raupsais (A30.- †) 

• Laimo (Lyme) liga (A69.2†) 

• kiaulyte (B26.8†) 

• popūslelinė (B02.2†) 

• vėlyvuoju sifiliu: 

• įgimtu (A50.4†) 

• neklasifikuojamu kitaip (A52.1†) 

• tuberkulioze (A17.8†) 

  

G63.1* Polineuropatija sergant neoplazmine liga (C00–D48†) 

 

G63.3* Polineuropatija sergant endokrininėmis ir medţiagų apykaitos ligomis (E00–E07†, 

E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†) 

 

Išskyrus: diabetinę polineuropatiją (E1-.42) 

 

G63.4* Polineuropatija esant nevisavertei mitybai (E40–E64†) 

 

G63.5* Polineuropatija sergant sisteminiais jungiamojo audinio sutrikimais (M30–M35†) 

 

G63.6* Polineuropatija sergant kitais raumenų ir skeleto sutrikimais (M00–M25†, M40–

M96†) 

 

G63.8* Polineuropatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Ureminė neuropatija (N18.5†) 

 

G64 Kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai 

Periferinės nervų sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 

 

MIONEURALINIŲ JUNGČIŲ IR RAUMENŲ LIGOS 

(G70–G73) 

 

G70 Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių 

sutrikimai 

 

Išskyrus: botulizmą (A05.1) 

praeinančią naujagimių generalizuotą miasteniją (myasthenia 

gravis) (P94.0) 

 

G70.0 Generalizuota  miastenija (Myasthenia gravis)  
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Jei miasteniją sukėlė vaistas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G70.1 Toksiniai mioneuraliniai sutrikimai 

 

Toksinei medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G70.2 Įgimta ir augimo miastenija 

 

G70.8 Kiti patikslinti mioneuraliniai sutrikimai 

 

G70.9 Mioneuralinis sutrikimas 

 

G71 Pirminės raumenų ligos 

 

Išskyrus: dauginę įgimtą artrogripozę (Q74.3) 

medžiagų apykaitos ligas (E70–E89) 

miozitą (M60.-) 

  

G71.0 Raumenų distrofija 

Raumenų distrofija: 

• autonominė recesyvinė, vaikų tipo, panaši į Diušeno (Duchenne) arba Bekerio (Becker)  

• gerybinė *Bekerio (Becker)] 

• gerybinė mentės ir šeivikaulio su ankstyvomis kontraktūromis *Emery-Dreifuso (Emery-Dreifuss)] 

• distalinė 

• veido, mentės ir žasto 

• galūnių ir pečių lanko 

• akių 

• akių ir ryklės 

• mentės ir šeivikaulio 

• sunki *Diušeno (Duchenne)] 

 

Išskyrus: įgimtą raumenų distrofiją: 

• neklasifikuojamą kitaip (G71.2) 

• su specifinėmis morfologinėmis raumens skaidulų patologijomis (G71.2) 

  

G71.1 Miotoninės ligos 

Miotoninė distrofija *Šteinerto (Steinert)] 

Įgimta miotonija: 

• dominantinė *Tomseno (Thomsen)] 

• neklasifikuojama kitaip 

• recesyvinė *Bekerio (Becker)] 

Miotonija: 

• chondrodistrofinė 

• sukelta vaistų 

• simptominė 

Neuromiotonija [Isakso (Isaacs)] 

Įgimta paramiotomija 

Pseudomiotomija 

 

Jei ligą sukėlė vaistas, koduokite jį papildomu išorinių priežasčių kodu (20 skyrius). 

 

G71.2 Įgimtos miopatijos 

Įgimta raumenų distrofija: 

• neklasifikuojama kitaip 
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• su specifinėmis raumenų skaidulos morfologinėmis patologijomis 

Ligos: 

• centrinė šerdies 

• minimali šerdies 

• dauginė šerdies 

Skaidulinio tipo disproporcija 

Miopatija 

• miotubulinė (centronuklearinė) 

• pluoštinė 

 

G71.3 

 
Mitochondrinė miopatija, neklasifikuojama kitur  

 
MELAS *mitochondrinės encefalopatijos laktatinės acidozės insultą primenančių epizodų sindromas+  

 

G71.8 Kiti pirminiai raumenų sutrikimai 

 

G71.9 Pirminiai raumenų sutrikimai, nepatikslinti 

Paveldėtoji miopatija, neklasifikuojama kitaip 

 

G72 Kitos miopatijos 

 

Išskyrus: dauginę įgimtą artrogripozę (Q74.3) 

dermatopolimiozitą (M33.-) 

išeminį raumens infarktą (M62.2-) 

miozitą (M60.-) 

polimiozitą (M33.2) 

 

G72.0 Vaistų sukelta miopatija 

 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G72.1 Alkoholinė miopatija 

 

G72.2 Miopatija, sukelta kitų toksinių medţiagų 

 

Toksinei medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G72.3 Periodinis paralyţius 

Periodinis paralyžius (šeiminis): 

• hiperkaleminis 

• hipokaleminis 

• miotoninis 

• normokaleminis 

 

G72.4 Uţdegiminė miopatija, neklasifikuojama kitur 

Inkliuzinių kūnelių miozitas 

 

G72.8 Kitos patikslintos miopatijos 

 

G72.9 Miopatija, nepatikslinta 

 

G73* Mioneuralinių jungčių ir raumenų sutrikimai sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
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G73.0* Miasteniniai sindromai sergant endokrininėmis ligomis 

Miasteninis sindromas sergant tirotoksikoze [hipertiroidizmu] (E05.- †) 

 

Išskyrus: diabetinę amiotrofiją (E1.-41) 

 

G73.1* Itono-Lamberto (Eaton-Lambert) sindromas (C80†) 

 

G73.2* Kiti miasteniniai sindromai sergant neoplazmine liga (C00–D48†) 

 

G73.3* 

 

G73.4* 

Miasteniniai sindromai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

Miasteniniai sindromai sergant infekcinėmis ir parazitinėmis  ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

 

G73.5* 

 

Miopatija sergant endokrininėmis ligomis 

Miopatija sergant: 

• hiperparatiroidizmu (E21.0–E21.3†) 

• hipoparatiroidizmu (E20.- †) 

Tirotoksinė miopatija (E05.- †) 

 

G73.6* Miopatija sergant medţiagų apykaitos ligomis 

Miopatija sergant: 

• glikogeno kaupimo liga (E74.0†) 

• lipidų kaupimo liga (E75.- †) 

 

G73.7* Miopatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Miopatija sergant: 

• reumatoidiniu artritu (M05–M06†) 

• sklerodermija (M34.8†) 

• sausuoju sindromu [Sjogreno (Sjögren)] (M35.0†) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

 

CEREBRINIS PARALYŢIUS IR KITI PARALYŢINIAI SINDROMAI 

(G80–G83) 

 

G80 Cerebrinis paralyţius 

 

Išskyrus: paveldimąją spazminę paraplegiją (G11.4) 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyţius 

 

G80.00 Spazminis cerebrinis paralyţius, nepatikslintas 

 

G80.01 Spazminis dipleginis cerebrinis paralyţius  

 

G80.02 Spazminis hemipleginis cerebrinis paralyţius 

 

G80.03 Spazminis kvadripleginis cerebrinis paralyţius 

Spazminis tetrapleginis cerebrinis paralyžius 

 

G80.09 Kitoks spazminis cerebrinis paralyţius 
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G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyţius 

Atetoidinis cerebrinis paralyžius 

Distoninis cerebrinis paralyžius 

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyţius 

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyţius 

Mišrūs cerebrinio paralyžiaus sindromai 

 

G80.9 Paralyţius, nepatikslintas 

Cerebrinis paralyžius, neklasifikuojamas kitaip 

 

G81 Hemiplegija 

 

Išskyrus: įgimtą cerebrinį paralyžių (G80.-) 

praeinančią hemiparezę (R29.88) 

 

G81.0 Vangioji hemiplegija 

 

G81.1 Spazminė hemiplegija 

 

G81.9 Hemiplegija, nepatikslinta 

 

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija 

  
Paraplegija          } 

Kvadriplegija       -ūminė, netrauminė, lėtinė 

Tetraplegija         } 

 

Išskyrus: ūminę, trauminę paraplegiją ir tetraplegiją (S14.-, S24.-, S34.-) 

įgimtą cerebrinį paralyžių (G80.-) 

praeinančią parezę (R29.88) 

 

Toliau pateikti penktuoju simboliu žymimi poskyriai G82 skyriuje koduojami taip: 

0 nepatikslinta 

1 nepatikslinta, ūminė 

2 nepatikslinta, lėtinė  

3 visiška, ūminė 

4 visiška, lėtinė 

5 dalinė, ūminė 

6 dalinė, lėtinė  

 

G82.0 Vangioji paraplegija 

Žr. poskyrius 

 

G82.1 Spazminė paraplegija 

Žr. poskyrius 

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta 
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Žr. poskyrius 

Abiejų kojų paralyžius, neklasifikuojamas kitaip 

Paraplegija (apatinė), neklasifikuojama kitaip 

 

G82.3 Vangioji tetraplegija 

Žr. poskyrius 

 

G82.4 Spazminė tetraplegija 

Žr. poskyrius 

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta 

Žr. poskyrius 

Kvadriplegija, neklasifikuojama kitaip 

 

G83 Kiti paralyţiniai sindromai 

 

Apima: paralyžių (visišką) (dalinį), išskyrus nurodytą G80–G82 

 

Išskyrus: praeinančią parezę (R29.88) 

 

G83.0 Rankų diplegija 

Diplegija (viršutinė) 

Abiejų rankų paralyžius 

 

G83.1 Kojos monoplegija 

Kojos paralyžius 

 

G83.2 Rankos monoplegija 

Rankos paralyžius 

 

G83.3 Monoplegija, nepatikslinta 

 

G83.4 Arklio uodegos (Cauda equina) sindromas 

Neurogeninė šlapimo pūslė dėl arklio uodegos sindromo 

 

Išskyrus: šlapimo pūslės pakitimus dėl nugaros smegenų pažeidimo, neklasifikuojamus kitaip (G95.8) 

 

G83.8 Kiti patikslinti paralyţiniai sindromai 

Todo (Todd) paralyžius (poepileptinis) 

 

G83.9 Paralyţinis sindromas, nepatikslintas 

 

KITI NERVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAI 

(G90–G99) 

 

G90 Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos sutrikimai 

 

Išskyrus: autonominės (vegetacinės ) nervų sistemos disfunkciją, sukeltą alkoholio (G31.2) 

 

G90.0 Idiopatinė periferinė  autonominė (vegetacinė) neuropatija 

Karotidinio sinuso sinkopė 
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G90.1 Šeiminė disautonomija [Raili-Dei (Riley-Day)]  

 

G90.2 Hornerio (Horner) sindromas 

Bernardo (-Hornerio) (Bernard(-Horner) sindromas 

 

G90.3 Daugiasistemė degeneracija 

Daugiasistemė atrofija, neklasifikuojama kitaip 

Neurogeninė ortostatinė hipotenzija *Šai-Dragerio (Shy-Drager)] 

 

Išskyrus: ortostatinę hipotenziją, neklasifikuojamą kitaip (I95.1) 

 

G90.4  Autonominė disrefleksija 

 

G90.8 Kiti autonominės  (vegetacinės ) nervų sistemos sutrikimai 

 

G90.9 Autonominės (vegetacinės ) nervų sistemos sutrikimas, nepatikslintas 

 

G91 Hidrocefalija (galvos smegenų vandenė) 

 

Apima: įgytą hidrocefaliją 

 

Išskyrus: hidrocefaliją: 

• įgimtą (Q03.-) 

• dėl įgimtos toksoplazmozės (P37.1) 

 

G91.0 Susisiekiančioji hidrocefalija 

 

G91.1 Obstrukcinė hidrocefalija 

 

G91.2 Hidrocefalija su normaliu spaudimu 

 

G91.3 Potrauminė hidrocefalija, nepatikslinta 

 

G91.8 Kita hidrocefalija 

 

G91.9 Hidrocefalija, nepatikslinta 

 

G92 Toksinė encefalopatija 

 

Toksinei medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G93 Kiti smegenų sutrikimai 

 

G93.0 Smegenų cistos 

Voratinklinio dangalo cista 

Įgyta porencefalinė cista 

 

Išskyrus: įgytas periventrikuliarines  - naujagimių cistas (P91.1) 

įgytas porencefalines         - 

įgimtas smegenų cistas (Q04.6-) 

 

G93.1 Anoksinis smegenų paţeidimas, neklasifikuojamas kitur 
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Išskyrus: komplikuotą: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• nėštumą, gimdymą (O29.2, O74.3, O89.2) 

• chirurginę ir medicininę priežiūrą (G97.8) 

naujagimių anoksiją (P21.9) 

  

G93.2 Gerybinė intrakranijinė hipertenzija 

 

Išskyrus: hipertenzinę encefalopatiją (I67.4) 

 

G93.3 Povirusinis nuovargio sindromas 

Gerybinis mialginis encefalomielitas 

 

G93.4 Encefalopatija, nepatikslinta 

 

Išskyrus: encefalopatiją: 

 alkoholinę (G31.2) 

 toksinę (G92) 
 

G93.5 Smegenų suspaudimas 

Suspaudimas      -smegenų (kamieno) 

Išvarža                 } 

 

Išskyrus: trauminį smegenų suspaudimą: 

• difuzinį (S06.28) 

• židininį (S06.38) 

• neklasifikuojamą kitaip (S06.28) 

 

G93.6 Smegenų edema 

 

Išskyrus: smegenų edemą: 

• dėl gimdymo traumos (P11.0) 

• trauminę (S06.1) 

 

G93.7 Rėjaus (Reye) sindromas  

 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G93.8 Kiti patikslinti smegenų sutrikimai 

Encefalopatija po radiacijos 

 

 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

 

G93.9 Smegenų sutrikimas, nepatikslintas 

 

G94* Kiti smegenų sutrikimai sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

 

G94.0* Hidrocefalija sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

(A00–B94.9, B99†) 
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G94.1* Hidrocefalija sergant neoplazmine liga (C00–D48†) 

 

G94.2* Hidrocefalija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G94.8* Kiti patikslinti smegenų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G95 Kitos nugaros smegenų ligos 

 

Išskyrus: mielitą (G04.-) 

 

G95.0 Siringomielija ir siringobulbija 

 

G95.1 Kraujagyslinės mielopatijos 

Ūminis nugaros smegenų infarktas (embolinis) (neembolinis) 

Nugaros smegenų arterinė trombozė 

Hematomielija 

Nepūlingas intraspinalinis flebitas ir tromboflebitas 

Nugaros smegenų edema 

Poūmė nekrozę sukelianti mielopatija 

 

Išskyrus: intraspinalinį flebitą ir tromboflebitą, išskyrus nepūlingą (G08) 

 

G95.2 Nugaros smegenų suspaudimas, nepatikslintas  

 

Išskyrus: trauminį nugaros smegenų suspaudimą (S14.-, S24.-, S34.-, T09.3) 

 

G95.8 Kitos patikslintos nugaros smegenų ligos 

Šlapimo pūslės pakitimai dėl nugaros smegenų pažeidimo, neklasifikuojami 

kitaip 

Mielopatija: 

• sukelta vaistų 

• sukelta radiacijos 

 

 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

  

Išskyrus: neurogeninę šlapimo pūslę: 

• dėl arklio uodegos (cauda equina) sindromo (G83.4) 

• neklasifikuojamą kitaip (N31.9) 

šlapimo pūslės neuroraumeninę disfunkciją be nugaros smegenų pažeidimo (N31.-) 

 

G95.9 Nugaros smegenų liga, nepatikslinta 

Mielopatija, neklasifikuojama kitaip 

 

G96 Kiti centrinės nervų sistemos sutrikimai 

 

G96.0 Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas 
 

Išskyrus: nutekėjimą dėl spinalinės punkcijos (G97.0) 

 

G96.1 Galvos smegenų dangalų sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Smegenų dangalų sąaugos (cerebrinės) (spinalinės) 
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G96.8 Kiti patikslinti centrinės nervų sistemos sutrikimai 

 

G96.9 Centrinės nervų sistemos sutrikimas, nepatikslintas 

 

G97 Nervų sistemos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

 

G97.0 Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas dėl spinalinės punkcijos 

 

G97.1 Kitokia reakcija į spinalinę ir juosmens punkciją 

 

G97.2 Intrakranijinė hipotenzija po skilvelių šuntavimo 

 

G97.8 Kiti nervų sistemos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų  

 

G97.9 Nervų sistemos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, 

nepatikslinti 

 

G98 Kiti nervų sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Nervų sistemos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

 

G99* Kiti nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

G99.0* Autonominė  (vegetacinė) neuropatija sergant endokrininėmis ir medţiagų apykaitos 

ligomis 

Amiloidinė autonominė (vegetacinė) neuropatija (E85.- †) 

 

Išskyrus: diabetinę vegetacinę (autonominę) neuropatiją (E1-.43) 

 

G99.1* Kiti vegetacinės (autonominės) nervų sistemos sutrikimai sergant kitomis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

 

G99.2* Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Priekinio nugaros smegenų ir slankstelinio arterijų suspaudimo sindromai (M47.0-†) 

Mielopatija sergant neoplazmine liga (C00–D48†) 

 

G99.8* Kiti patikslinti nervų sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Ureminis paralyžius (N18.5†) 

 

 

7 SKYRIUS 

AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS 

(H00–H59) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

H00–H06 Vokų, ašarų sistemos ir akiduobės ligos 
H10–H13 Junginės ligos 
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H15–H22 Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos 
H25–H28 Lęšiuko ligos 
H30–H36 Gyslainės ir tinklainės ligos 
H40–H42 Glaukoma 
H43–H45 Stiklakūnio ir akies obuolio ligos 
H46–H48 Regos nervo ir regėjimo takų ligos 
H49–H52 Akies raumenų, abiejų akių judesių, akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai 
H53–H54 Regėjimo sutrikimai ir aklumas 
H55–H59 Kitos akies ir jos priedinių organų ligos 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

H03* Vokų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H06* Ašarų sistemos ir akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H13* Junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H19* Odenos ir ragenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H22* Rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H28* Katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H32* Gyslainės ir tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H36* Tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H42* Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H45* Stiklakūnio ir akies obuolio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H48* Regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H58* Kiti akies ir priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus: tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 
tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

 

VOKŲ, AŠARŲ SISTEMOS IR AKIDUOBĖS LIGOS 

(H00–H06) 

H00 Mieţis ir šaltasis mieţis (chalazionas) 

H00.0 Mieţis ir kiti gilūs voko uţdegimai 
Abscesas   } voko 
Furunkulas   } 
Miežis 

H00.1 Šaltasis mieţis (chalazionas) 

H01 Kiti voko uţdegimai 

H01.0 Blefaritas (voko krašto uţdegimas) 

Išskyrus: blefarokonjunktyvitą (H10.5) 

H01.1 Neinfekcinės voko dermatozės 
Dermatitas: 

• alerginis     }  
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• kontaktinis     }  
• egzeminis     } voko 
Diskinis, sergant raudonąja vilklige  }  
Kseroderma     }  

H01.8 Kiti patikslinti voko uţdegimai 

H01.9 Voko uţdegimai, nepatikslinti 

H02 Kitos vokų ligos 

Išskyrus: įgimtas vokų anomalijas (Q10.0–Q10.3) 

H02.0 Voko entropionas (įvirtimas) ir trichiazė 

H02.1 Voko ektropionas (išvirtimas) 

H02.2 Lagoftalmas (neuţmerktakystė) 

H02.3 Blefarochalazė 

H02.4 Voko ptozė (nusileidimas) 

H02.5 Kitos ligos, sutrikdančios vokų funkciją 
Ankiloblefaronas (vokų suaugimas) 

Blefarofimozė (vokų plyšio susiaurėjimas) 

Voko sutrumpėjimas 

Išskyrus: blefarospazmą (vokų spazmą) (G24.5) 
tiką: 

• neklasifikuojamą kitaip (F95.-) 

• organinį (G25.6) 

• psichogeninį (F95.-)  

H02.6 Vokų ksantelazma 

H02.7 Kitos degeneracinės vokų ir aplinkinių akies audinių ligos 
Chloazma (rudmė)   }  
Madarozė (blakstienų išslinkimas)  } voko 
Vitiligo liga (baltmė)   }  

H02.8 Kitos patikslintos voko ligos 
Voko hipertrichozė 

Voko svetimkūnis (senas) 

H02.9 Voko ligos, nepatikslintos 

H03* Vokų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H03.0* Parazitų sukeltas voko paţeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Vokų dermatitas, sukeltas Demodekso (erkių) (B88.0†) 

Parazitų sukeltas voko pažeidimas sergant: 

• leišmanioze (B55.-†) 

• loiaze (B74.3†) 

• onchocerkoze (B73†) 

• ftiriaze (B85.3†) 

H03.1* Voko paţeidimas sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Voko pažeidimas sergant: 
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• pūslelinės viruso infekcija *herpes simplex] (B00.5†) 

• raupsais (A30.-†) 

• užkrečiamuoju moliusku (B08.1†) 

• tuberkulioze (A18.4†) 

• frambezija (A66.-†) 

• juosiančiąja pūsleline (B02.3†) 

H03.8* Voko paţeidimas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Voko pažeidimas sergant impetiga (pūlinėline) (L01.0†) 

H04 Ašarų sistemos ligos 

Išskyrus: įgimtą ašarų sistemos patologiją (Q10.4–Q10.6) 

H04.0 Dakrioadenitas (ašarų liaukos uţdegimas) 
Lėtinis ašarų liaukos padidėjimas 

H04.1 Kitos ašarų liaukos ligos 
Dakriopsas (ašarų liaukos retencinė cista) 

Sausos akies sindromas 

Ašarų liauka: 

• atrofija 

• cista 

H04.2 Ašarojimas (epifora) 

H04.3 Ūminis ir nepatikslintas ašarų kanalėlių uţdegimas 
Dakriocistitas (flegmonozinis)   }  
Dakriopericistitas      - ūminis, poūmis arba nepatikslintas 
Ašarų kanalėlių uždegimas (kanalikulitas)   }  

Išskyrus: naujagimių dakriocistitą (P39.1) 

H04.4 Lėtinis ašarų kanalėlių uţdegimas 

Dakriocistitas  }  
Ašarų:     - lėtiniai 
• kanalikulitas  }  
• mukocelė  }  

H04.5 Ašarų kanalėlių stenozė ir nepakankamumas 
Ašarų kanalėlių akmenys 

Ašarų taškelio išvirtimas 

Ašarų takų stenozė: 

• kanalėlių 

• latako 

• maišelio 

H04.6 Kiti ašarų kanalėlių pakitimai 
Ašarinė fistulė 

H04.8 Kitos ašarų sistemos ligos 

H04.9 Ašarų sistemos ligos, nepatikslintos 

H05 Akiduobės ligos 

Išskyrus: įgimtas akiduobės deformacijas (Q10.7) 
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H05.0 Ūminis akiduobės uţdegimas 
Abscesas          }  
Celiulitas       }  
Osteomielitas - akiduobės 
Periostitas       }  
Tenonitas        }  

H05.1 Lėtinės uţdegiminės akiduobės ligos 

Akiduobės granulioma 

H05.2 Egzoftalmo nulemti pakitimai 
Akies obuolio išstūmimas (išorinis), neklasifikuojamas kitaip 

Kraujosruva  - akiduobės 
Patinimas  }   

H05.3 Akiduobės deformacija 
Atrofija   - akiduobės 
Egzostozė  }  

H05.4 Enoftalmas 

H05.5 Senas svetimkūnis akiduobėje po kiaurinio jos suţeidimo 
Retrobulbarinis svetimkūnis 

H05.8 Kitos akiduobės ligos 
Akiduobės cista 

H05.9 Akiduobės ligos, nepatikslintos 

H06* Ašarų sistemos ir akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H06.0* Ašarų sistemos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H06.1* Akiduobės parazitinis paţeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Akiduobės echinokokas (B67.-†) 

Akiduobės miazė (B87.2†) 

H06.2* Egzoftalmas dėl distirozės (E05.-†) 

H06.3* Kiti akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

JUNGINĖS LIGOS  

(H10–H13)  

H10 Konjunktyvitas 

Išskyrus: keratokonjunktyvitą (H16.2) 

H10.0 Gleivinis pūlinis konjunktyvitas 

H10.1 Ūminis atopinis konjunktyvitas 

H10.2 Kiti ūminiai konjunktyvitai 

H10.3 Ūminis konjunktyvitas, nepatikslintas 

Išskyrus: naujagimių oftalmiją, neklasifikuojamą kitaip (P39.1) 

H10.4 Lėtinis konjunktyvitas 



349 

 

H10.5 Blefarokonjunktyvitas 

H10.8 Kiti konjunktyvitai 

H10.9 Konjunktyvitas, nepatikslintas 

H11 Kitos junginės ligos 

Išskyrus: keratokonjunktyvitą (H16.2) 

H11.0 Sparninė plėvė (junginės uţslinkimas ant ragenos) 

Išskyrus: tariamąjį sparnelį (H11.8) 

H11.1 Junginės degeneracijos ir atsidėjimai 
Junginės: 

• argirozė 

• konkrementai 

• pigmentacija 

• kserozė, neklasifikuojama kitaip 

H11.2 Junginės randai 
Simblefaronas 

H11.3 Junginės kraujosruvos 
Kraujosruvos po jungine 

H11.4 Kitos junginės kraujagyslių ligos ir cistos 
Junginės: 

• aneurizma 

• hiperemija 

• edema 

H11.8 Kitos patikslintos junginės ligos  
Tariamasis sparnelis 

H11.9 Junginės ligos, nepatikslintos 

H13* Junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H13.0* Filiarinė junginės infekcija (B74.-†) 

H13.1* Konjunktyvitas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Konjunktyvitas (dėl): 

• akantamebos (B60.1†) 

• difterinis (A36.8†) 

• gonokokinis (A54.3†) 

• pūslelinės viruso infekcijos *herpes simplex, paprastosios pūslelinės+ (B00.5†) 

• meningokokinis (A39.8†) 

• juosiančiosios pūslelinės (B02.3†) 

H13.2* Konjunktyvitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H13.3* Akių pemfigoidas (L12.-†) 

H13.8* Kiti junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
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ODENOS, RAGENOS, RAINELĖS IR KRUMPLYNO LIGOS 

(H15–H22)  

H15 Odenos ligos 

H15.0 Skleritas 

H15.1 Episkleritas 

H15.8 Kitos odenos ligos 
Ekvatorinė stafiloma 

Odenos ektazija 

Išskyrus: degeneracinę trumparegystę (H44.2) 

H15.9 Odenos ligos, nepatikslintos 

H16 Keratitas 

H16.0 Ragenos opa 
Opa: 

• ragenos: 

 • centrinė 

 • kraštinė 

 • neklasifikuojama kitaip 

 • perforuota 

 • žiedinė 

 • su pūliais priekinėje kameroje (hipopionas) 

  • Mūreno (Mooren) 

H16.1 Kitas paviršinis keratitas be konjunktyvito 
Keratitas: 

• areolinis 

• siūlinis 

• monetinis 

• žvaigždinis 

• juostinis 

• paviršinis taškinis 

Fotokeratitas (ragenos uždegimas) 

Sniego oftalmija 

H16.2 Keratokonjunktyvitas 
Keratokonjunktyvitas: 

• dėl išorinio poveikio 

• neurotrofinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• flikteninis 

                       Mazginė oftalmija 

Paviršinis keratitas su konjunktyvitu 

H16.3 Intersticinis ir gilusis keratitas 

H16.4 Naujadarinės ragenos kraujagyslės 
Ištuštėjusios (ragenos) kraujagyslės 

Panusas (gyslonis) (ragenos) 

H16.8 Kiti keratitai 
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H16.9 Keratitas, nepatikslintas 

H17 Ragenos randai ir drumstys 

H17.0 Suaugusi baltmė 

H17.1 Kitos centrinės ragenos drumstys 

H17.8 Kiti ragenos randai ir drumstys 

H17.9 Ragenos randai ir drumstys, nepatikslinti 

H18 Kitos ragenos ligos 

H18.0 Ragenos pigmentacija ir atsidėjimai 
Hematokornija (ragenos infiltracija krauju) 

Kaizerio-Fleišerio (Kayser-Fleischer) žiedas 

Krukenbergo (Krukenberg) verpstė  

Stalio (Staehli) linija  

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H18.1 Pūslinė keratopatija 

H18.2 Kiti ragenos paburkimai 

H18.3 Ragenos membranų pakitimai 
Raukšlės  } Descemeto (Descemet) membranoje 
Plyšimas  }  

H18.4 Ragenos degeneracija 

Senatvinis žiedas (Arcus senilis) 

Juosiančioji keratopatija 

Išskyrus: Mūreno (Mooren) opą (H16.0) 

H18.5 Paveldėtosios ragenos distrofijos 
Distrofija: 

 • ragenos: 

 • epitelinė 

 • grūdėtoji 

 • pynučių pavidalo 

 • dėmėtoji 

• Fukso (Fuchs) 

H18.6 Keratokonusas (ragenos kūgis) 

H18.7 Kitos ragenos deformacijos 
Ragenos: 

• ektazija 

• stafiloma 

Descemetocelė (Descemeto (Descement) membranos išvarža) 

Išskyrus: įgimtas ragenos anomalijas (Q13.3–Q13.4) 

H18.8 Kiti patikslinti ragenos pakitimai 
Nejautrumas (anestezija)   }  
Sumažėjęs jautrumas (hipestezija)  } ragenos 
Recidyvuojanti erozija   }  
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H18.9 Ragenos ligos, nepatikslintos 

H19* Odenos ir ragenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H19.0* Skleritas ir episkleritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sifilinis episkleritas (A52.7†) 

Tuberkuliozinis episkleritas (A18.5†) 

Juosiantysis pūslelinis skleritas (B02.3†) 

H19.1* Pūslelinis virusinis keratitas ir keratokonjunktyvitas (B00.5†) 
Dendritinis ir diskinis keratitas 

H19.2* Keratitas ir keratokonjunktyvitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
Keratitas ir keratokonjunktyvitas (tarpaudininis), kai yra: 

• akantoamebiazė (B60.1†) 

• tymai (B05.8†) 

• sifilis (A50.3†) 

• tuberkuliozė (A18.5†) 

• juosiančioji pūslelinė (B02.3†) 

H19.3* Keratitas ir keratokonjunktyvitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sausasis keratokonjunktyvitas (M35.0†) 

H19.8* Kiti ragenos ir odenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Keratokonusas sergant Dauno (Down) sindromu (Q90.-†) 

H20 Iridociklitas 

H20.0 Ūminis ir poūmis iridociklitas 
Priekinis uveitas 

Ciklitas  - ūminis, pasikartojantis ar poūmis 
Iritas  }  

H20.1 Lėtinis iridociklitas 

H20.2 Lęšiuko nulemtas iridociklitas 

H20.8 Kiti iridociklitai 

H20.9 Iridociklitas, nepatikslintas 

H21 Kitos rainelės ir krumplyno ligos 

Išskyrus: simpatinį uveitą (H44.1) 

H21.0 Hifema (kraujas priekinėje kameroje) 
0732              Išskyrus: trauminę hifemą (S05.1) 

H21.1 Kiti rainelės ir krumplyno kraujagyslių pakitimai 
Naujadarinės rainelės ir krumplyno kraujagyslės 

Rainelės rubeozė (raudonumas) 

H21.2 Rainelės ir krumplyno degeneracija 
Degeneracija: 

• rainelės (pigmentinė) 

• vyzdžio krašto 

Iridošizė 
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Rainelės atrofija (esencinė) (progresuojanti) 

Miotinė vyzdžio cista 

Rainelės persišvietimas 

H21.3 Rainelės, krumplyno ir priekinės kameros cista 
Rainelės, krumplyno ir priekinės kameros cista: 

• eksudacinė 

• implantacinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• parazitinė 

Išskyrus: miotinę vyzdžio cistą (H21.2) 

H21.4 Vyzdţio membranos 
Bombuota rainelė 

Vyzdžio: 

• okliuzija 

• sekliuzija 

H21.5 Kitos rainelės ir krumplyno sąaugos bei plyšimai 
Goniosinechijos 

Iridodializė 

Kameros kampo recesija 

Sinechijos (rainelės): 

• priekinės 

• neklasifikuojamos kitaip 

• užpakalinės 

Išskyrus: korektopiją (Q13.2) 

H21.8 Kitos patikslintos rainelės ir krumplyno ligos 

H21.9 Rainelės ir krumplyno ligos, nepatikslintos 

H22* Rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H22.0* Iridociklitas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Iridociklitas, kai yra: 

• gonokokinė infekcija (A54.3†) 

• pūslelinės viruso infekcija *herpes simplex, paprastoji pūslelinė+ (B00.5†) 

• sifilis (antrinis) (A51.4†) 

• tuberkuliozė (A18.5†) 

• juosiančioji pūslelinė (B02.3†) 

H22.1* Iridociklitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Iridociklitas sergant: 

• ankiloziniu spondilitu (M45.0-†) 

• sarkoidoze (D86.8†) 

H22.8* Kiti rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

LĘŠIUKO LIGOS  

(H25–H28) 
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H25 Senatvinė katarakta 

Išskyrus: kapsulinę (apvalkalinę) glaukomą su lęšiuko pseudoeksfoliacija (H40.1) 

H25.0 Senatvinė prasidedanti katarakta 
Senatvinė katarakta: 

• vainikinė 

• žievinė 

• taškinė 

Subkapsulinė poliarinė senatvinė katarakta (priekinė) (užpakalinė) 

Vandeniniai plyšiai 

H25.1 Senatvinė branduolinė katarakta: 
Juodoji katarakta 

Branduolinė sklerozinė katarakta 

H25.2 Senatvinė katarakta (Morganji (Morgagni) tipo) 
Perbrendusi senatvinė katarakta 

H25.8 Kitos senatvinės kataraktos 
Kombinuotos senatvinės kataraktos formos 

H25.9 Senatvinė katarakta, nepatikslinta 

H26 Kitos kataraktos 

Išskyrus: įgimtą kataraktą (Q12.0) 

H26.0 Vaikų, jaunatvinė (juvenilinė) ir priešsenatvinė katarakta 

H26.1 Trauminė katarakta 
 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H26.2 Komplikuota katarakta 
Katarakta sergant lėtiniu iridociklitu 

Antrinė katarakta sergant akių ligomis 

Glaukominiai dribsniai (subkapsuliniai) 

H26.3 Vaistų sukelta katarakta 

Vaistui nurodyti nurodykite papildomąišorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H26.4 Katarakta po kitų ligų 
0701 

Antrinė katarakta 

Zomeringo (Soemmerring) žiedas 

H26.8 Kitos patikslintos kataraktos 

H26.9 Katarakta, nepatikslinta 
0701 

 

H27 Kitos lęšiuko ligos 

Išskyrus: įgimtą lęšiuko anomaliją (Q12.-) 
intraokulinio lęšiuko sukeltas mechanines komplikacijas (T85.2) 



355 

 

pseudofakiją (Z96.1) 

H27.0 Afakija 
0701 

 

H27.1 Lęšiuko dislokacija 

H27.8 Kitos patikslintos lęšiuko ligos 

H27.9 Lęšiuko ligos, nepatikslintos 

H28* Katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H28.1* Katarakta sergant endokrininėmis, mitybos ir medţiagų apykaitos ligomis 
Katarakta sergant hipoparatiroidizmu (E20.-†) 

Katarakta dėl mitybos sutrikimo, dehidratacijos (E40–E46†) 

Išskyrus: diabetinę kataraktą (E1-.36) 
 anksti prasidedančią su amžiumi susijusią kataraktą sergant diabetu (E1-.39) 

H28.2* Katarakta sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Miotoninė katarakta (G71.1†) 

H28.8* Kiti lęšiuko pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

GYSLAINĖS IR TINKLAINĖS LIGOS 

(H30–H36)  

H30 Gyslainės ir tinklainės uţdegimas 

H30.0 Ţidininis gyslainės ir tinklainės uţdegimas 
Židininis: 

• chorioretinitas 

• chorioiditas 

• retinitas 

• retinochorioiditas 

H30.1 Diseminuotas (išplitęs) gyslainės ir tinklainės uţdegimas 
Diseminuotas: 

• chorioretinitas 

• chorioiditas 

• retinitas 

• retinochorioiditas 

Išskyrus: eksudacinę retinopatiją (H35.0) 

H30.2 Uţpakalinis ciklitas 
Plokščiosios krumplyno dalies uždegimas (pars planitis) 

H30.8 Kiti gyslainės ir tinklainės uţdegimai 
Harada (Harada) liga 

H30.9 Gyslainės ir tinklainės uţdegimai, nepatikslinti 
Chorioretinitas   }  
Chorioiditas    } neklasifikuojamas kitaip 
Retinitas     }  
Retinochorioiditas   }   
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H31 Kitos gyslainės ligos 

H31.0 Gyslainės ir tinklainės randai 
Dėmės pavidalo randai užpakaliniame poliuje (po uždegimų) (po traumų) 

Saulės retinopatija 

H31.1 Gyslainės degeneracija 
Atrofija  - gyslainės 
Sklerozė  }  

Išskyrus: angioidines juostas (H35.3) 

H31.2 Paveldimosios gyslainės distrofijos 
Choroideremija 

Gyslainės (centrinė areolinė) (išplitusi) (peripapilinė) distrofija 

Vagotoji gyslainės atrofija 

Išskyrus: ornitinemiją (E72.4) 

H31.3 Gyslainės kraujosruva ir plyšimas 
Gyslainės kraujosruva: 

• ekspulsyvinė 

• neklasifikuojama kitaip 

H31.4 Gyslainės atšokimas 

H31.8 Kitos patikslintos gyslainės ligos 

H31.9 Gyslainės ligos, nepatikslintos 

H32* Gyslainės ir tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H32.0* Gyslainės ir tinklainės uţdegimas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
Chorioretinitas: 

• sifilinis, vėlyvas (A52.7†) 

• toksoplazminis (B58.0†) 

• tuberkuliozinis (A18.5†) 

H32.8* Kiti gyslainės ir tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Albumininis retinitas (N18.5†) 

Inkstinis retinitas (N18.5†) 

H33 Tinklainės atšokimai ir plyšiai 

Išskyrus: tinklainės pigmentinio epitelio atšokimą (H35.7) 

H33.0 Tinklainės atšokimas dėl tinklainės plyšimo 
Tinklainės atšokimas dėl plyšimo   

H33.1 Retinošizė ir tinklainės cistos 
Dantytosios linijos cista 

Parazitinė tinklainės cista, neklasifikuojama kitaip 

Tinklainės pseudocista 

Išskyrus: įgimtą retinošizę (Q14.1) 
 mikrocistinę tinklainės degeneraciją (H35.4) 

H33.2 Tinklainės serozinis atšokimas 
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Tinklainės atšokimas: 

• neklasifikuojamas kitaip 

• be tinklainės plyšio 

Išskyrus: centrinę serozinę chorioretinopatiją (H35.7) 

H33.3 Tinklainės plyšiai be atšokimo 
Pasagos pavidalo plyšys   - tinklainės be atšokimo 
Apvalus plyšys   }  
Tinklainės plyšys su dangteliu 

Tinklainės plyšys, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: po operacijos dėl tinklainės atšokimo susidariusius chorioretininius randus (H59.89) 
 periferinę tinklainės degeneraciją be plyšio (H35.4) 

H33.4 Trakcijinis tinklainės atšokimas 
Proliferuojanti vitreoretinopatija su tinklainės atšokimu 

H33.5 Kiti tinklainės atšokimai 

H34 Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas 

Išskyrus: trumpalaikę amaurozę (G45.3) 

H34.0 Praeinantis tinklainės arterijos nepraeinamumas 

H34.1 Centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumas 

H34.2 Kiti tinklainės arterijų nepraeinamumai 
Holenhorsto (Hollenhorst) plokštelė 

Tinklainės: 

• arterijos nepraeinamumas: 

 • šakos 

 • dalinis 

• mikroembolija 

H34.8 Kitų tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas 
Tinklainės venos nepraeinamumas: 

• centrinės 

• prasidedantis 

• dalinis 

• smulkesniųjų šakų 

H34.9 Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas, nepatikslintas 

H35 Kitos tinklainės ligos 

H35.0 Foninė retinopatija ir tinklainės kraujagyslių pakitimai 
Tinklainės kraujagyslių pakitimai 

Tinklainės: 

• mikroaneurizmos 

• naujadarinės kraujagyslės 

• perivaskulitas 

• varikozė 

• movos apie kraujagysles 

• vaskulitas 

Retinopatija: 

• foninė, neklasifikuojama kitaip 
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• Koutso (Coats) 

• eksudacinė 

• hipertenzinė 

• neklasifikuojama kitaip 

H35.1 Neišnešiotų kūdikių retinopatija 
Retrolentinė fibroplazija 

H35.2 Kitos proliferacinės retinopatijos 
Proliferacinė vitreoretinopatija 

Išskyrus: proliferacinę vitreoretinopatiją su tinklainės atšokimu (H33.4) 

H35.3 Geltonosios dėmės ir uţpakalinio poliaus degeneracija 
Angioidinės juostos  }  
Cista    }  
Druzos (degeneracinės)  - geltonosios dėmės 
Skylė    }  
Raukšlėtoji    }  
Kunto-Džiunijaus (Kuhnt-Junius) degeneracija 

Senatvinė geltonosios dėmės degeneracija (atrofinė) (eksudacinė) 

Toksinė makulopatija 

 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H35.4 Periferinė tinklainės degeneracija 
Degeneracija, tinklainės: 

• pynučių pavidalo 

• mikrocistinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• grotelinė 

• grindinio akmenų pavidalo 

• tinklinė 

Išskyrus: su tinklainės plyšimu (H33.3) 

H35.5 Paveldimosios tinklainės distrofijos 
Distrofija: 

• tinklainės (baltataškė) (pigmentinė) (trynio pavidalo) 

• tapetoretininė 

• vitreoretininė 

Pigmentinis retinitas 

Štargarto (Stargardt) liga 

H35.6 Tinklainės kraujosruva 

H35.7 Tinklainės išsisluoksniavimas 
Centrinė serozinė chorioretinopatija 

Tinklainės pigmentinio epitelio atšokimas 

H35.8 Kitos patikslintos tinklainės ligos 

H35.9 Tinklainės ligos, nepatikslintos 

H36* Tinklainės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

                              Aterosklerozinė retinopatija (I70.8†) 

Proliferacinė retinopatija sergant pjautuvine anemija (D57.-†) 
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Tinklainės distrofija sutrikus lipidų atsidėjimui (E75.-†) 

Išskyrus: diabetinę retinopatiją (E1-.3-) 

GLAUKOMA 

(H40–H42) 

H40 Glaukoma 

0701 

 

Išskyrus: absoliučią glaukomą (H44.5) 
 įgimtą glaukomą (Q15.0) 

 trauminę glaukomą dėl gimdymo traumos (P15.3) 

H40.0 Glaukomos įtarimas 
Akies hipertenzija 

H40.1 Pirminė atviro kampo glaukoma 
Glaukoma (pirminė) (likutinė): 

• kapsulinė su lęšio pseudoeksfoliacijomis 

• paprasta lėtinė 

• mažo spaudimo 

• pigmentinė 

H40.2 Pirminė uţdaro kampo glaukoma 
Uždaro kampo (pirminė) (likutinė) glaukoma: 

• ūminė 

• lėtinė 

• protarpinė (intermituojanti) 

H40.3 Antrinė glaukoma dėl akies traumos 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

H40.4 Antrinė glaukoma dėl akies uţdegimo 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

H40.5 Antrinė glaukoma dėl kitų akies ligų 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus:  sergant cukriniu diabetu (E1-.35) 

H40.6 Antrinė glaukoma, sukelta vaistų 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H40.8 Kitos glaukomos 

H40.9 Glaukoma, nepatikslinta 

H42* Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H42.0* Glaukoma sergant endokrininėmis, mitybos ir medţiagų apykaitos ligomis 
Glaukoma sergant: 

• amiloidoze (E85.-†) 

• Lou (Lowe) sindromu (E72.0†) 
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H42.8* Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Glaukoma sergant onchocerkoze (B73†) 

STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS  

(H43–H45)  

H43 Stiklakūnio ligos 

H43.0 Stiklakūnio iškritimas 

Išskyrus: stiklakūnio sindromą po kataraktos operacijos (H59.0) 

H43.1 Stiklakūnio kraujosruva 

H43.2 Kristalų nuosėdos stiklakūnyje 

H43.3 Kitos stiklakūnio drumstys 
Stiklakūnio membranos ir sijos 

H43.8 Kitos stiklakūnio ligos 
Stiklakūnio: 

• degeneracija 

• atšokimas 

Išskyrus: proliferacinę vitreoretinopatiją su tinklainės atšokimu (H33.4) 

H43.9 Stiklakūnio ligos, nepatikslintos 

H44 Akies obuolio ligos 

Apima: ligas, pažeidžiančias daugelį akies audinių 

H44.0 Pūlingas endoftalmitas 
Panoftalmitas 

Stiklakūnio abscesas 

H44.1 Kiti endoftalmitai 
Parazitiniai endoftalmitai, neklasifikuojami kitaip 

Simpatinis uveitas 

H44.2 Degeneracinė trumparegystė 

H44.3 Kitos degeneracinės akies obuolio ligos 
Chalkozė 

Akių siderozė 

H44.4 Akies hipotonija 

H44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai 
Absoliuti glaukoma 

Akies obuolio atrofija 

Akies obuolio sunykimas 

H44.6 Senas intraokulinis svetimkūnis, magnetinis 
Senas magnetinis svetimkūnis: 

• priekinėje kameroje 

• krumplyne 

• rainelėje 
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• lęšiuke 

• užpakalinėje akies obuolio sienelėje 

• stiklakūnyje 

H44.7 Senas intraokulinis svetimkūnis, nemagnetinis 
Senas nemagnetinis svetimkūnis: 

• priekinėje kameroje 

• krumplyne 

• rainelėje 

• lęšiuke 

• užpakalinėje akies obuolio sienelėje 

• stiklakūnyje 

H44.8 Kitos akies obuolio ligos 
Hemoftalmas (kraujo išsiliejimas akies obuolyje) 

Akies obuolio išnirimas 

 
 

H44.9 Akies obuolio ligos, nepatikslintos 

H45* Stiklakūnio ir akies obuolio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H45.0* Stiklakūnio kraujosruva sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus: sergant cukriniu diabetu (E1-.33) 

H45.1* Endoftalmitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Endoftalmitas sergant: 

• onchocerkoze (B73†) 

• toksokariaze (B83.0†) 

H45.8* Kiti stiklakūnio ir akies obuolio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

REGOS NERVO IR REGĖJIMO TAKŲ LIGOS 

(H46–H48) 

H46 Regos nervo neuritas 

Regos nervo: 

• neuropatija, išskyrus išeminę 

• papilitas 

Retrobulbarinis neuritas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: išeminę regos nervo neuropatiją (H47.0) 
 optinį neuromielitą *Deviko (Devic) ligą+ (G36.0) 

H47 Kitos regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų ligos 

H47.0 Regos nervo ligos, neklasifikuojamos kitur 
Regos nervo suspaudimas 

Kraujosruva į regos nervo dangalus 

Išeminė regos nervo neuropatija 

H47.1 Regos nervo disko edema, nepatikslinta 

H47.2 Regos nervo atrofija 
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Temporalinės regos nervo disko pusės pablyškimas 

H47.3 Kitos regos nervo disko ligos 
Regos nervo disko druzos 

Pseudopapiloedema 

H47.4 Regos nervų kryţmės ligos 

H47.5 Kitų regos takų ligos 
Regos traktų, keturkalnio branduolių ir regėjimo takų ligos 

H47.6 Regos ţievinių centrų ligos 
Žievinis aklumas 

H47.7 Regėjimo takų ligos, nepatikslintos 

H48* Regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H48.0* Regos nervo atrofija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Regos nervo atrofija sergant vėlyvuoju sifiliu (A52.1†) 

H48.1* Retrobulbarinis neuritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Retrobulbarinis neuritas sergant: 

• vėlyvuoju sifiliu (A52.1†) 

• meningokokine infekcija (A39.8†) 

• išsėtine skleroze (G35†) 

H48.8* Kiti regos nervo ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

AKIES RAUMENŲ, ABIEJŲ AKIŲ JUDESIŲ, AKOMODACIJOS IR REFRAKCIJOS 

SUTRIKIMAI 

(H49–H52) 

   Išskyrus: nistagmą ir kitus netaisyklingus akių judesius (H55) 

H49 Paralyţinis ţvairumas 

Išskyrus: oftalmoplegiją: 
• vidinę (H52.5) 

• intrabranduolinę (H51.2) 

• progresuojančią viršbranduolinę (G23.1) 

H49.0 Akies judinamojo [3-iojo] nervo paralyţius 

H49.1 Skridininio [4-ojo] nervo paralyţius 

H49.2 Atitraukiamojo [6-ojo] nervo paralyţius 

H49.3 Totalinė (išorinė) oftalmoplegija 

H49.4 Progresuojanti išorinė oftalmoplegija 

H49.8 Kitas paralyţinis ţvairumas 
0627 

 

Išorinė oftalmoplegija, neklasifikuojama kitaip 

Kirnso-Seiro (Kearns-Sayre) sindromas 

Oftalmoplegijos sindromas 
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Tolosa-Hanto (Tolosa-Hunt) sindromas 

H49.9 Paralyţinis ţvairumas, nepatikslintas 

H50 Kitas ţvairumas 

H50.0 Konverguojantis lydimasis ţvairumas 
Ezotropija (alternuojanti) (monokulinė)  

 

Išskyrus: protarpinę (intermituojančią) 

H50.1 Diverguojantis lydimasis ţvairumas 
Egzotropija (alternuojanti) (monokulinė)  

 

Išskyrus: protarpinę (intermituojančią) 

H50.2 Vertikalusis ţvairumas 
Hipertropija  

Hipotropija 

H50.3 Protarpinė heterotropija 
Protarpinė: 

• ezotropija  - (alternuojanti) (monokulinė) 
• egzotropija  }  

H50.4 Kita ir nepatikslinta heterotropija 
Lydimasis žvairumas, neklasifikuojamas kitaip 

Ciklotropija 

                     Mikrotropija 

Monofiksacijos sindromas 

H50.5 Heteroforija 
Alternuojanti heteroforija 

Ezoforija 

Egzoforija 

H50.6 Mechaninis ţvairumas 
Brauno (Brown) skydo sindromas 

Sąauginis žvairumas 

Trauminis akių judesių apribojimas 

H50.8 Kitas patikslintas ţvairumas 
Duano (Duane) sindromas 

H50.9 Ţvairumas, nepatikslintas 

H51 Kiti abiejų akių judesių sutrikimai 

H51.0 Abiakio ţvilgsnio paralyţius 

H51.1 Konvergencijos nepakankamumas ir perteklius 

H51.2 Tarpbranduolinė oftalmoplegija 

H51.8 Kiti patikslinti abiejų akių judesių sutrikimai 

H51.9 Abiejų akių judesių sutrikimas, nepatikslintas 
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H52 Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai 

H52.0 Hipermetropija (toliaregystė) 

H52.1 Miopija (trumparegystė) 

Išskyrus: degeneracinę miopiją (trumparegystę) (H44.2) 

H52.2 Astigmatizmas 

H52.3 Anizometropija ir anizeikonija 

H52.4 Presbiopija 

H52.5 Akomodacijos sutrikimai 
Vidinė oftalmoplegija (visiška) (totalinė) 

Parezė    } akomodaciniai 
Spazmas   }  

H52.6 Kiti refrakcijos sutrikimai 

H52.7 Refrakcijos sutrikimai, nepatikslinti 

REGĖJIMO SUTRIKIMAI IR AKLUMAS 

(H53–H54) 

H53 Regėjimo sutrikimai 

H53.0 Ambliopija be anopsijos 
Ambliopija: 

• anizometrinė 

• išnykstanti (deprivacinė) 

• žvairumo 

H53.1 Subjektyvūs regėjimo sutrikimai 
Astenopija 

Aklumas dieną 

Hemeralopija 

Metamorfopsija (kreivaregystė) 

Fotofobija 

Mirgančioji skotoma (akipločio ištrūkis) 

Staigus regėjimo praradimas 

Vaivorykštiniai ratai 

Išskyrus: regos haliucinacijas (R44.1) 

H53.2 Dvejinimasis (diplopija) 
Dvigubas matymas 

H53.3 Kiti abiakio matymo sutrikimai 
Anomali tinklainių atitiktis 

Fuzija su ydingu stereoskopiniu matymu 

Vienalaikis vaizdų jutimas be fuzijos 

Abiakio regėjimo nuslopinimas 

H53.4 Akipločio defektai 
Padidėjusi akloji dėmė 

Koncentriškas akipločio susiaurėjimas 



365 

 

Hemianopsija (heteroniminė) (homoniminė) 

Kvadranto anopsija  

Skotomos (akipločio ištrūkiai): 

• lanko pavidalo 

• Bjerumo (Bjerrum) 

• centrinė 

• žiedinė 

H53.5 Spalvinio matymo trūkumai 
Achromatopsija 

Įgytas spalvų jutimo sutrikimas 

Spalvinis aklumas 

Deuteranomalija (sutrikęs žalios spalvos matymas) 

Deuteranopija (žalios spalvos nematymas) 

Protanomalija (sutrikęs raudonos spalvos matymas) 

Protanopija (raudonos spalvos nematymas) 

Tritanomalija (sutrikęs mėlynos spalvos matymas) 

Tritanopija (mėlynos spalvos nematymas) 

Išskyrus: aklumą dieną (H53.1) 

H53.6 Aklumas naktį 

Išskyrus: dėl vitamino A trūkumo (E50.5) 

H53.8 Kiti regėjimo sutrikimai 

H53.9 Regėjimo sutrikimas, nepatikslintas 

H54 Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą 

Pastaba: žemiau esančioje lentelėje pateikiama Tarptautinės oftalmologijos tarybos (2002 m. nutarimas) 

rekomenduota ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konsultacijų dėl „Regėjimo praradimo ir 

regėjimo funkcijos charakteristikų standartų kūrimo“ rekomendacijose (2003 m. rugsėjo mėn.) 

pateikta regėjimo sutrikimų klasifikacija.  

 Apibūdinant regėjimo sutrikimus, kuriems suteikti H54.0–H54.3 kodai, regėjimo aštrumą reikia 

nustatyti, kai atmerktos abi akys, su korekcija, jeigu tokia yra. Apibūdinant regėjimo sutrikimus, 

kuriems suteikti H54.4–H54.6 kodai, regėjimo aštrumą reikia nustatyti, kai atmerkta viena akis, su 

korekcija, jeigu tokia yra. 

 Jeigu vertinama pagal akipločio pakitimus, pacientai su geriau matančiosios akies akipločiu, ne 

didesniu kaip 10
o 

atstumu apie centrinį fiksavimo tašką, patenka į 3-ią kategoriją. Esant vienos akies 

aklumui (H54.4), šis akipločio sumažėjimo laipsnis taikomas pažeistai akiai. 

 

Regėjimo 

sutrikimo 

kategorija   
Regėjimo į tolį aštrumas  

 

Blogesnis už:                         Lygus arba geresnis už: 

Nedidelis 

regėjimo 

sutrikimas 

arba 

 6/18 

3/10 (0,3) 

20/70 

 



366 

 

regėjimas 

be 

sutrikimų 

0 

Vidutinis 

regėjimo 

sutrikimas 

1 

6/18 

3/10 (0,3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

 

Didelis 

regėjimo 

sutrikimas 

2 

6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0,05) 

20/400  

 

Aklumas 

3 

3/60 

1/20 (0,05) 

20/400 

1/60 

(skiria pirštus vieno 

metro atstumu) 

1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 

 

 

Aklumas 

4 

1/60 (skiria pirštus 

vieno metro atstumu) 

1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 

Šviesos jutimas 

 

Aklumas 

5 Nėra šviesos jutimo 

9 Nenustatyta arba nepatikslinta 

Pastaba: apibrėžimas Regėjimo sutrikimas, kuriam suteiktas H54 kodas, apima 0 kategoriją, į kurią patenka 

nedidelis regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų, 1 kategoriją, į kurią patenka vidutinis 

regėjimo sutrikimas, 2 kategoriją, į kurią patenka didelis regėjimo sutrikimas, 3, 4 ir 5 kategorijas, į 

kurias patenka aklumas, ir 9 kategoriją, į kurią patenka nepatikslintas regėjimo sutrikimas. Silpnas 

regėjimas, kurio sąvoka vartota ankstesniame leidime, patenka į 1 ir 2 kategoriją, kurioms priklauso 

vidutinis ir didelis regėjimo sutrikimai, siekiant išvengti painiavos dėl asmenų, kuriems reikalinga 

silpno regėjimo priežiūra. 

Išskyrus: trumpalaikę amaurozę (G45.3) 

H54.0 Abiejų akių aklumas  
5 kategorijos regėjimo sutrikimas  

H54.1 Didelis abiejų akių regėjimo sutrikimas 
2 kategorijos regėjimo sutrikimas  

H54.2 Vidutinis abiejų akių regėjimo sutrikimas  
1 kategorijos regėjimo sutrikimas 

H54.3 Nedidelis abiejų akių regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų  
0 kategorijos regėjimo sutrikimas 

H54.4 Vienos akies aklumas  
3, 4, 5 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0, 1, 2 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas 

H54.5 Didelis vienos akies regėjimo sutrikimas  
2 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0, 1 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas 
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H54.6 Vidutinis vienos akies regėjimo sutrikimas 
1 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas 

H54.9 Nepatikslintas regėjimo sutrikimas 
9 kategorijos regėjimo sutrikimas 

KITOS AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS 

(H55–H59) 

H55 Nistagmas ir kiti netaisyklingi akies judesiai 

Nistagmas: 

• įgimtas 

• išnykstantis (deprivacinis) 

• disocijuotas 

• latentinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

H57 Kitos akies ir jos priedinių organų ligos 

H57.0 Vyzdţio funkcijos sutrikimai 

H57.1 Akies skausmas 

H57.8 Kitos patikslintos akies ir jos priedinių organų ligos 

H57.9 Akies ir jos priedinių organų ligos, nepatikslintos 

H58* Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H58.0* Vyzdţio funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Argylo Robertsono (Argyll Robertson) fenomenas, arba sifilinis vyzdys (A52.1†) 

H58.1* Regėjimo sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H58.8* Kiti patikslinti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sifilinė okulopatija, neklasifikuojama kitur: 

• įgimta: 

 • ankstyva (A50.0†) 

 • vėlyva (A50.3†) 

• ankstyva (antrinė) (A51.4†) 

• vėlyva (A52.7†) 

H59 Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: mechanines komplikacijas dėl: 
• intraokulinio lęšiuko (T85.2) 

• kitų akių protezų, implantų ir transplantų (T85.3) 

pseudofakiją (Z96.1) 

H59.0 Pūslinė keratopatija po kataraktos operacijos 
Sindromas: 

• stiklakūnio ir ragenos 

• stiklakūnio (lietimo) 

H59.8 Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų 
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H59.81 Cistinė geltonosios dėmės edema po kataraktos operacijos 
Irvino-Gaso (Irvine-Gass) sindromas 

H59.89 Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 
Chorioretininiai randai po operacijų dėl tinklainės atšokimo 

H59.9 Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti 

 

8 SKYRIUS 

AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS  

(H60–H95) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

H60–H62 Išorinės ausies ligos  
H65–H75 Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 
H80–H83 Vidinės ausies ligos 
H90–H95 Kitos ausies ligos 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

H62* Išorinės ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H67* Vidurinis otitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
H75* Kiti vidurinės ausies ir speninės ataugos paţeidimai, klasifikuojami kitur 
H94* Kiti ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus:    tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 
tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

IŠORINĖS AUSIES LIGOS  

(H60–H62) 

H60 Išorinės ausies uţdegimas (išorinis otitas) 

H60.0 Išorinės ausies abscesas 
Votis   }  
Karbunkulas (piktvotė)  - ausies kaušelio ar išorinės klausomosios landos 
Furunkulas (šunvotė)  }  

H60.1 Išorinės ausies puriojo ląstelyno uţdegimas (celiulitas) 
Celiulitas: 

• ausies kaušelio 

• išorinės klausomosios landos 

H60.2 Piktybinis išorinis otitas 

H60.3 Kiti infekciniai išoriniai otitai 
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Išorinės ausies uždegimas (išorinis otitas): 

• difuzinis 

• hemoraginis 

                     „Plaukiko ausis“ 

H60.4 Išorinės ausies cholesteatoma 
Obturuojanti išorinės ausies (kanalo) keratozė 

H60.5 Ūminis neinfekcinis išorinis otitas 
Ūminis išorinis otitas: 

• spindulinis 

• cheminis 

• kontaktinis 

• egzeminis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• reaktyvinis 

H60.8 Kiti išoriniai otitai 
Lėtinis išorinis otitas, neklasifikuojamas kitaip 

H60.9 Išorinis otitas, nepatikslintas 

H61 Kiti išorinės ausies paţeidimai 

H61.0 Išorinės ausies perichondritas 
Lėtinis mazginis ausies kaušelio vijoklio chondrodermatitas 

Perichondritas: 

• išorinės ausies 

• ausies kaušelio 

H61.1 Neinfekciniai ausies kaušelio paţeidimai 

Įgytos deformacijos: 

• išorinės ausies 

• ausies kaušelio 

Išskyrus: deformuotą ausies kaušelį po traumų ir perichondritų (M95.1) 

H61.2 Sieros kamštis 
Siera ausyje 

H61.3 Įgyta išorinės klausomosios landos stenozė 
Išorinės klausomosios landos kolapsas 

H61.8 Kiti patikslinti išorinės ausies paţeidimai 
Išorinės klausomosios landos egzostozė 

H61.9 Išorinės ausies paţeidimas, nepatikslintas 

H62* Išorinės ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H62.0* Išorinis otitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Išorinis otitas sergant rože (A46†) 

H62.1* Išorinis otitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Išorinis otitas sergant: 

• pūslelinės viruso infekcija *herpes simplex] (B00.1†) 

• juosiančiąja pūsleline *herpes zoster] (B02.8†) 
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H62.2* Išorinis otitas sergant mikozėmis 
Išorinis otitas sergant: 

• aspergilioze (B44.8†) 

• kandidamikoze (B37.2†) 

Otomikoze, neklasifikuojama kitaip (B36.9†) 

H62.3* Išorinis otitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H62.4* Išorinis otitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Išorinis otitas sergant impetiga (L01.-†) 

H62.8* Kiti išorinės ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

VIDURINĖS AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS  

(H65–H75) 

H65 Nepūlingas vidurinės ausies uţdegimas (nepūlingas vidurinis otitas) 

Apima: su miringitu 

Perforuotam ausies būgneliui nurodyti naudokite papildomą kodą (H72.-). 

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis otitas 
Ūminis ir poūmis sekrecinis vidurinis otitas 

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai otitai 
Ūminis ir poūmis vidurinis otitas: 

• alerginis (mukozinis) (hemoraginis) (serozinis) 

• mukozinis 

• nepūlingas, neklasifikuojamas kitaip 

• hemoraginis 

• gleivinis (seromukozinis) 

Išskyrus: ausies barotraumą (T70.0) 
vidurinį otitą (ūminį), neklasifikuojamą kitaip (H66.9) 

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas 
Lėtinis katarinis tubotimpanitas 

H65.3 Lėtinis mukozinis vidurinis otitas 

0802 

Lipni ausis 

Lėtinis vidurinis otitas: 

• mukozinis 

• sekrecinis 

• transudacinis 

Išskyrus: sąauginę vidurinės ausies ligą (H74.1) 

H65.4 Kiti lėtiniai nepūlingi viduriniai otitai 
Lėtinis vidurinis otitas: 

• alerginis 

• eksudacinis 

• nepūlingas, neklasifikuojamas kitaip 

• gleivinis (seromukozinis) 

• su išskyromis (nepūlingomis) 

H65.9 Nepūlingas vidurinės ausies uţdegimas (nepūlingas vidurinis otitas), nepatikslintas 
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Vidurinis otitas: 

• alerginis 

• katarinis 

• eksudacinis 

• mukozinis 

• sekrecinis 

• gleivinis (seromukozinis) 

• serozinis 

• transudacinis 

• su išskyromis (nepūlingomis) 

H66 Pūlingas ir nepatikslintas vidurinės ausies uţdegimas (pūlingas ir nespecifinis vidurinis 

otitas) 

Apima: su miringitu 

Perforuotam ausies būgneliui nurodyti naudokite papildomą kodą (H72.-). 

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uţdegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas) 

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas 
Gerybinis lėtinis pūlingas vidurinis otitas 

Lėtinė tubotimpaninė liga 

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas 
Lėtinė atikoantralinė liga 

H66.3 Kiti pūlingi viduriniai otitai 
Lėtinis pūlingas vidurinis otitas, neklasifikuojamas kitaip 

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas 
Pūlingas vidurinis otitas, neklasifikuojamas kitaip 

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas 
Vidurinis otitas: 

• ūminis, neklasifikuojamas kitaip 

• lėtinis, neklasifikuojamas kitaip 

• neklasifikuojamas kitaip 

H67* Vidurinis otitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H67.0* Vidurinis otitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Vidurinis otitas sergant: 

• skarlatina (A38†) 

• tuberkulioze (A18.6†) 

H67.1* Vidurinis otitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Vidurinis otitas sergant gripu (J09–J11†) 

H67.8* Vidurinis otitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H68 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) uţdegimas (salpingitas) ir uţakimas 

H68.0 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) uţdegimas (salpingitas) 

H68.1 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) uţakimas 
Suspaudimas   }  
Stenozė    } Ausies trimito (Eustachijaus vamzdžio) 
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Susiaurėjimas (striktūra)   }  

H69 Kitos ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) ligos 

H69.0 „Atviras“ ausies trimitas 

H69.8 Kiti patikslinti ausies trimito paţeidimai 

H69.9 Ausies trimito paţeidimai, nepatikslinti 

H70 Mastoiditas ir su juo susijusios būklės 

H70.0 Ūminis mastoiditas 
Abscesas  - speninės ataugos 
Empiema  }  

H70.1 Lėtinis mastoiditas 
Ėduonis  - speninės ataugos 
Fistulė  }  

H70.2 Petrozitas 
Smilkinkaulio uolinės dalies uždegimas (ūminis) (lėtinis) 

H70.8 Kitas mastoiditas ir su juo susijusios būklės 

H70.9 Mastoiditas, nepatikslintas 

H71 Vidurinės ausies cholesteatoma 

Būgninės ertmės cholesteatoma 

Išskyrus: išorinės ausies cholesteatomą (H60.4) 
pasikartojančią pooperacinės ertmės cholesteatomą (H95.0) 

H72 Ausies būgnelio perforacija 

Apima: ausies būgnelio perforaciją: 
• pastovią po traumų 

• po uždegimų 

Išskyrus: trauminį ausies būgnelio plyšimą (S09.2) 

H72.0 Centrinė ausies būgnelio perforacija 

H72.1 Laisvosios būgnelio dalies perforacija 
Palaidosios ausies būgnelio dalies (pars flaccida) perforacija 

H72.2 Kitos ausies būgnelio kraštinės perforacijos 

H72.8 Kitos ausies būgnelio perforacijos 
Perforacija (-os): 

• dauginė (-ės)  - ausies būgnelio 
• totalinė (-ės) }  

H72.9 Ausies būgnelio perforacija, nepatikslinta 

H73 Kitos ausies būgnelio ligos 

H73.0 Ūminis miringitas 
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Ūminis timpanitas 

Pūslinis miringitas 

Išskyrus: su viduriniu otitu (H65–H66) 

H73.1 Lėtinis miringitas 
Lėtinis timpanitas 

Išskyrus: su viduriniu otitu (H65–H66) 

H73.8 Kiti patikslinti ausies būgnelio paţeidimai 

H73.9 Ausies būgnelio paţeidimas, nepatikslintas 

H74 Kitos vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos 

H74.0 Timpanosklerozė 

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga 
Sąauginis otitas 

Išskyrus: lipnią ausį (H65.3) 

H74.2 Klausos kauliukų grandinės nutrūkimas ir dislokacija 

H74.3 Kiti įgyti klausos kauliukų sutrikimai 
Ankilozė               } klausos kauliukų 
Dalies netekimas  }  

H74.4 Vidurinės ausies polipas 

H74.8 Kiti patikslinti vidurinės ausies ir speninės ataugos sutrikimai 

H74.9 Vidurinės ausies ir speninės ataugos sutrikimai, nepatikslinti 

H75* Kiti vidurinės ausies ir speninės ataugos paţeidimai, klasifikuojami kitur 

H75.0* Mastoiditas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Tuberkuliozinis mastoiditas (A18.0†) 

H75.8* Kiti patikslinti vidurinės ausies ir speninės ataugos paţeidimai, klasifikuojami kitur 

VIDINĖS AUSIES LIGOS 

(H80–H83) 

H80 Otosklerozė 

Apima: otospongiozę 

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti 

H80.1 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, obliteruojanti 

H80.2 Kochlearinė otosklerozė 
Otosklerozė, apimanti: 

• kaulinę sraigę 

• apvalųjį langą 

H80.8 Kitos otosklerozės formos 
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H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta 

H81 Vestibulinės funkcijos sutrikimai 

Išskyrus: svaigimą: 
• epideminį (A88.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (R42) 

H81.0 Menjero (Ménière) liga 
Labirinto vandenė 

Menjero (Ménière) sindromas arba svaigimas 

H81.1 Gerybinis paroksizminis svaigimas 

H81.2 Vestibulinis neuronitas 

H81.3 Kitos kilmės periferinis svaigimas 
Lermojė (Lermoyez) sindromas 

Svaigimas: 

• dėl ausų ligų 

• otogeninis 

• periferinis, neklasifikuojamas kitaip 

H81.4 Centrinės kilmės svaigimas 
Centrinis pozicinis nistagmas 

H81.8 Kiti vestibulinės funkcijos sutrikimai 

H81.9 Vestibulinės funkcijos sutrikimai, nepatikslinti 
Svaigimo sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

 

 

H83 Kitos vidinės ausies ligos 

H83.0 Labirintitas 

H83.1 Labirinto fistulė 

H83.2 Labirinto disfunkcija 
Padidėjęs jautrumas  }  
Hipofunkcija  } labirinto 
Funkcijos išnykimas  }  

H83.3 Vidinės ausies paţeidimas veikiant triukšmui 
Garsinė trauma 

Prikurtimas dėl triukšmo 

H83.8 Kitos patikslintos vidinės ausies ligos 

H83.9 Vidinės ausies liga, nepatikslinta 

KITOS AUSIES LIGOS  

(H90–H95) 

H90 Kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas 

0801 
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Apima: įgimtą kurtumą 

Išskyrus: kurčnebylumą, neklasifikuojamą kitur (H91.3) 
kurtumą, neklasifikuojamą kitaip (H91.9) 

prikurtimą: 

• sukeltą triukšmo (H83.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (H91.9) 

• ototoksinį (H91.0) 

• staigų (idiopatinį) (H91.2) 

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis 

H90.1 Kondukcinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi 

H90.2 Kondukcinis prikurtimas, nepatikslintas 
Kondukcinis prikurtimas, neklasifikuojamas kitaip 

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis 

H90.4 Neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi 

H90.5 Neurosensorinis prikurtimas, nepatikslintas 
Įgimtas prikurtimas, neklasifikuojamas kitaip 

Prikurtimas: 

• centrinis   }  
• nervinis   } neklasifikuojamas kitaip 
• percepcinis  }  
• sensorinis  }  
Neurosensorinis kurtumas, neklasifikuojamas kitaip 

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis 

H90.7 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita 

ausimi 

H90.8 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, nepatikslintas 

H91 Kitos kilmės prikurtimas 

0801 

 

Išskyrus: anomalų garso suvokimą (H93.2) 
prikurtimą, klasifikuojamą H90.- 

įstrigusį sieros kamštį (H61.2) 

triukšmo sukeltą prikurtimą (H83.3) 

psichogeninį kurtumą (F44.6) 

praeinantį išeminį kurtumą (H93.0) 

H91.0 Ototoksinis prikurtimas 

Toksinam sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

H91.1 Senatvinis kurtumas 
Presbiakuzija 

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas 
Staigus prikurtimas, neklasifikuojamas kitaip 

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur  
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H91.8 Kitoks specifinis prikurtimas 

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas 
Kurtumas: 

• aukšto dažnio garsams 

• žemo dažnio garsams 

• neklasifikuojamas kitaip 

H92 Otalgija ir išskyros iš ausies 

H92.0 Otalgija 

H92.1 Otorėja 

Išskyrus: smegenų skysčio tekėjimą iš ausų (G96.0) 

H92.2 Otoragija (kraujavimas iš ausies) 

Išskyrus: trauminę otoragiją – kodas pagal sužeidimo tipą 

H93 Kitos ausies ligos, neklasifikuojamos kitur 

H93.0 Degeneraciniai ir kraujagysliniai ausies sutrikimai 
Tranzitorinis (praeinantis) išeminis kurtumas 

Išskyrus: presbiakuziją (H91.1) 

H93.1 Ūţesys 

H93.2 Kiti anomalūs (neįprasti) klausos pojūčiai 
Pagreitintas garso prieaugio išlyginimo fenomenas 

Diplakuzija 

Hiperakuzija 

Laikinas klausos slenksčių pakilimas 

Išskyrus: klausos haliucinacijas (R44.0) 

H93.3 Klausos nervo paţeidimai 
8-ojo galvinio nervo pažeidimas 

H93.8 Kitos patikslintos ausies ligos 

H93.9 Ausies ligos, nepatikslintos 

H94* Kiti ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H94.0* Klausos nervo uţdegimas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sifilinis klausos nervo pažeidimas (A52.1†) 

H94.8* Kiti patikslinti ausies paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

H95 Ausies ir speninės ataugos paţeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma 

H95.1 Kiti paţeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos) 
Lėtinis uždegimas  }  
Granuliacijos   - pomastoidektominės ertmės 
Mukozinė cista  }  
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H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai 

H95.9 Poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai, nepatikslinti 

9 SKYRIUS 

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (I00–I99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

I00–I02 Ūminis reumatas 

I05–I09 Lėtinės reumatinės širdies ligos  

I10–I15 Hipertenzinės ligos 

I20–I25 Širdies išeminės ligos  

I26–I28 Plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos  

I30–I52 Kitos širdies ligų formos  

I60–I69 Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos  

I70–I79 Arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos  

I80–I89 Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur  

I95–I99 Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai  

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

I32* Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39* Endokarditas ir širdies voţtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I41* Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I43* Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I52* Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I68* Cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I79* Arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I98* Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Išskyrus:    tam tikras perinatalinio laikotarpio ligas (P00–P96) 

tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

sistemines jungiamojo audinio ligas (M30–M36) 

praeinančius (tranzitinius) smegenų išemijos priepuolius ir su jais susijusius sindromus (G45.-) 

ŪMINIS REUMATAS  

(I00–I02) 

I00 Ūminis reumatas be paminėto širdies paţeidimo  

Ūminis arba poūmis reumatinis artritas  

I01 Ūminis reumatas su širdies paţeidimu  

Išskyrus: lėtines reumatines ligas (I05–I09), jeigu kartu nėra ūminio reumato arba reumato recidyvo, arba 

reumatinio proceso aktyvumo   

I01.0 Ūminis reumatinis perikarditas  
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Bet kokia būklė, koduojama I00, ir perikarditas 

Reumatinis perikarditas (ūminis) 

Išskyrus: kai nenurodytas kaip reumatinis (I30.-) 

I01.1 Ūminis reumatinis endokarditas 

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir endokarditas arba valvulitas  

Ūminis reumatinis valvulitas 

I01.2 Ūminis reumatinis miokarditas 

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir miokarditas 

I01.8 Kita širdies ūminė reumatinė liga   

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir kiti arba dauginiai širdies pakenkimai  

Ūminis reumatinis pankarditas  

I01.9 Ūminė reumatinė širdies liga, nepatikslinta   

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir nepatikslinto pobūdžio širdies pakenkimas   

Reumatinio pobūdžio: 

• karditas, ūminis  

• širdies liga, aktyvi arba ūminė  

I02 Reumatinė chorėja 

Apima: Saidenhemo (Sydenham) chorėją 

Išskyrus: chorėją: 

• Hantingtono (Huntington) (G10) 

• neklasifikuojamą kitaip (G25.5) 

 

I02.0           Reumatinė chorėja, esant širdies pakenkimui   

Reumatinė chorėja, esant bet kokiam širdies pakenkimui, koduojamam I01.- 

I02.9 Reumatinė chorėja, kai nėra širdies pakenkimo  

Reumatinė chorėja, neklasifikuojama kitaip  

LĖTINĖS REUMATINĖS ŠIRDIES LIGOS  

(I05–I09) 

I05 Reumatinės dviburio (mitralinio) voţtuvo ligos  

Apima: būkles, klasifikuojamas I05.0 ir I05.2–I05.9, patikslintas ar nepatikslintas kaip reumatines  

Išskyrus: ydas, apibūdinamas kaip nereumatines (I34.-) 

I05.0 Dviburio (mitralinio) voţtuvo stenozė  

Mitralinė (vožtuvo) obstrukcija (reumatinė) 

I05.1 Reumatinis dviburio  (mitralinio) voţtuvo nepakankamumas  

Reumatinis mitralinis: 

• nesandarumas 

• regurgitacija 

I05.2 Dviburio (mitralinio) voţtuvo stenozė su nepakankamumu  

Mitralinė stenozė su nesandarumu arba regurgitacija  

I05.8 Kitos dviburio (mitralinio)  voţtuvo ydos  

Mitralinė (vožtuvo) yda 
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I05.9 Dviburio (mitralinio)  voţtuvo yda, nepatikslinta  

Dviburio (mitralinio) (vožtuvo) yda (lėtinė), neklasifikuojama kitaip  

I06 Reumatinės aortos voţtuvo ligos 

Išskyrus: ydas, nepatikslintas kaip reumatines (I35.-) 

I06.0 Reumatinė aortos voţtuvo stenozė 

Reumatinė aortinė (vožtuvo) obstrukcija 

I06.1 Reumatinis aortos voţtuvo nepakankamumas  

Reumatinis aortinis: 

• nesandarumas 

• regurgitacija 

I06.2 Reumatinė aortinio voţtuvo stenozė su nepakankamumu  

Reumatinė aortinė stenozė su nesandarumu arba regurgitacija  

I06.8 Kitos aortos voţtuvo ydos   

I06.9 Reumatinės aortos voţtuvo yda, nepatikslinta  

Reumatinė aortinė (vožtuvo) yda, neklasifikuojama kitaip  

I07 Reumatinės triburio voţtuvo ligos 

Apima: ydas, apibūdinamas kaip reumatines, arba ydas, kurių kilmė nenurodyta  

Išskyrus: ydas, apibūdinamas kaip nereumatines (I36.-) 

I07.0 Triburio voţtuvo stenozė 

Triburė (vožtuvo) stenozė (reumatinė) 

I07.1 Triburio voţtuvo nepakankamumas 

Triburis (vožtuvo) nepakankamumas (reumatinis) 

I07.2 Triburio voţtuvo stenozė su nepakankamumu  

I07.8 Kitos triburio voţtuvo ydos  

I07.9 Triburio voţtuvo yda, nepatikslinta  

Triburio vožtuvo yda, neklasifikuojama kitaip  

I08 Kelių voţtuvų ligos 

Apima: ydas, apibūdinamas kaip reumatines, arba ydas, kurių kilmė nenurodyta 

Išskyrus: endokarditą, kai vožtuvas nenurodytas (I38) 

kelių vožtuvų ydas, kai nurodoma, kad ydos išsivystė ne dėl reumatinės širdies ligos (naudokite 

tinkamus I34–I38, Q22–Q23 ir Q24.8 kodus) 

reumatines endokardo ligas, kai vožtuvas nenurodomas (I09.1) 

I08.0 Mitralinio ir aortos voţtuvų ydos  

Mitralinio ir aortos vožtuvų pakenkimas, apibūdinamas kaip reumatinis arba nenurodytos kilmės šių vožtuvų 

pakenkimas   

I08.1 Mitralinio ir triburio voţtuvų ydos  

I08.2 Aortos ir triburio voţtuvų ydos  
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I08.3 Mitralinio, aortos ir triburio voţtuvų ydų derinys  

I08.8 Kitos kelių voţtuvų ydos 

I08.9 Kelių voţtuvų ydos, nepatikslintos  

I09 Kitos reumatinės širdies ligos 

I09.0 Reumatinis endokarditas 

Išskyrus: miokarditą, neapibūdinamą kaip reumatinį (I51.4) 

I09.1 Reumatinės endokardo ligos, nenurodant voţtuvo  

Reumatinis: 

• endokarditas (lėtinis) 

• valvulitas (lėtinis) 

Išskyrus: endokarditą, kai vožtuvas nenurodytas (I38) 

I09.2 Lėtinis reumatinis perikarditas 

Sąauginis perikarditas, reumatinis  

Lėtinis reumatinis: 

• mediastinoperikarditas 

• mioperikarditas 

Išskyrus: kai nenurodomas kaip reumatinis (I31.-) 

I09.8 Kitos nurodytos reumatinės širdies ydos  

Reumatinė plaučių arterijos kamieno vožtuvo yda  

I09.9 Reumatinės širdies ligos, nepatikslintos 

Reumatinis: 

• karditas 

• širdies nepakankamumas 

Išskyrus: reumatoidinį karditą (M05.3-) 

HIPERTENZINĖS LIGOS   

(I10–I15) 

Išskyrus:  hipertenzijas, komplikuojančias nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O10–O11, O13–O16) 

hipertenzijas su vainikinių arterijų pakenkimu (I20–I25) 

naujagimių hipertenziją (P29.2) 

plaučių hipertenziją (I27.0) 

I10 Pirminė (esencinė) hipertenzija  

Aukštas kraujo spaudimas  

Hipertenzija (arterinė) (gerybinė) (esencinė) (piktybinė) (pirminė) (sisteminė)   

Išskyrus: hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui:   

• smegenų (I60–I69) 

• akių (H35.0) 

I11 Hipertenzinė širdies liga 

0926 

Apima: bet kurią I50.-, I51.4–I51.9 nurodytą būklę, sukeltą hipertenzijos  
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I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu) 

Hipertenzinis širdies nepakankamumas 

I11.9 Hipertenzinė širdies liga be širdies nepakankamumo (stazinio)  

Hipertenzinė širdies liga, neklasifikuojama kitaip  

I12 Hipertenzinė inkstų liga   

0913, 1438 

Apima: bet kokią būklę, nurodytą N00–N07, N18.-, N19 arba N26 su bet kokia būkle, nurodyta I10 

inkstų arterijų sklerozę 

arteriosklerozinį nefritą (lėtinį) (intersticinį)   

hipertenzinę nefropatiją  

nefrosklerozę 

Išskyrus: antrinę hipertenziją (I15.-) 

I12.0 Hipertenzinė inkstų liga su inkstų nepakankamumu  

Hipertenzinis inkstų nepakankamumas  

I12.9 Hipertenzinė inkstų liga be inkstų nepakankamumo  

Hipertenzinė inkstų liga, neklasifikuojama kitaip  

I13 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga  

0927, 1438 

Apima: bet kokią būklę, nurodytą I11.- su bet kokia būkle, nurodyta I12.- 

ligą: 

• kardiorenalinę 

• kardiovaskulinę (širdies ir kraujagyslių) inkstų  

I13.0 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu)  

I13.1 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su inkstų nepakankamumu  

I13.2 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies ir inkstų nepakankamumu  

I13.9 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga, nepatikslinta   

I15 Antrinė hipertenzija 

0928, 1438 

Išskyrus:  hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui: 

• smegenų (I60–I69) 

• akių (H35.0) 

I15.0 Renovaskulinė (inkstų kraujagyslių) hipertenzija  

I15.1 Hipertenzija, kurią sukelia kiti inkstų sutrikimai  

I15.2 Hipertenzija, kurią sukelia endokrininiai sutrikimai  

I15.8 Kitos antrinės hipertenzijos  

I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinta  

ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS 

(I20–I25)  
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Apima: ligas, pažymėtas (I10–I15), kartu nurodant hipertenziją  

Pastaba: vertinant ligų, nurodytų I21–I25 skirsniuose, pobūdį, laiko trukmė atitinka laiko tarpą nuo išemijos priepuolio 

pradžios iki pagalbos teikimo pradžios. Vertinant mirtingumą, laiko trukmė atitinka laiko tarpą nuo išemijos 

pradžios iki mirties.   

Hipertenzijai nurodyti naudokite papildomą kodą.  

I20 Krūtinės angina 

0940 

I20.0 Nestabilioji krūtinės angina  

Krūtinės angina: 

• stiprėjanti (crescendo) 

• naujai atsiradusi įtampos (de novo) 

• progresuojanti 

Gresiantis infarktas 

Tarpinis koronarinis sindromas 

Priešinfarktinis sindromas   

I20.1 Krūtinės angina su nustatytu spazmu  

Krūtinės angina: 

• angiospazminė 

• Princmetalo (Prinzmetal) 

• sukelta spazmo  

• variantinė  

I20.8 Kitos krūtinės anginos formos  

Įtampos angina 

Stenokardija 

I20.9 Krūtinės angina, nepatikslinta  

Krūtinės angina: 

• kardialinė 

• neklasifikuojama kitaip 

Angininis sindromas 

Išeminis krūtinės skausmas  

I21 Ūminis miokardo infarktas 

0940, 0941 

Apima: miokardo infarktą, apibūdintą kaip ūminį, arba miokardo infarktą, trunkantį 4 savaites (28 

dienas) ar mažiau 

Išskyrus: tam tikras komplikacijas po ūminio miokardo infarkto (I23.-) 

miokardo infarktus: 

• persirgtą (I25.2) 

• apibūdinamą kaip lėtinį arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 dienas) (I25.8) 

• kartotinį (I22.-) 

poinfarktinį sindromą (I24.1) 

I21.0 Ūminis transmuralinis priekinės miokardo sienelės infarktas  

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu): 

• priekinis (priekinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip   

• priekinis viršūninis  

• priekinis šoninis 

• priekinis pertvarinis 
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I21.1 Ūminis transmuralinis apatinės miokardo sienelės infarktas  

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu): 

• diafragminės sienelės 

• apatinis (apatinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip  

• apatinis šoninis 

• apatinis užpakalinis 

I21.2 Ūminis transmuralinis kitos lokalizacijos miokardo infarktas  

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu): 

• viršūninis šoninis  

• bazinis šoninis 

• aukštas šoninis 

• šoninis (šoninės sienelės), neklasifikuojamas kitaip   

• užpakalinis (izoliuotas) 

• užpakalinis bazinis  

• užpakalinis šoninis  

• užpakalinis pertvarinis  

• pertvarinis, neklasifikuojamas kitaip  

I21.3 Ūminis transmuralinis nepatikslintos lokalizacijos miokardo infarktas  

Miokardo infarktas su ST segmento pakilimu [STEMI]  } neklasifikuojamas kitaip  

Transmuralinis miokardo infarktas    }  

I21.4 Ūminis subendokardinis miokardo infarktas  

Miokardo infarktas be ST segmento pakilimo [NSTEMI] 

Netransmuralinis miokardo infarktas, neklasifikuojamas kitaip  

I21.9 Ūminis miokardo infarktas, nepatikslintas  

Miokardo infarktas (ūminis), neklasifikuojamas kitaip  

I22 Pakartotinis miokardo infarktas 

0940 

Apima: kartotinį miokardo infarktą 

Pastaba: šis skyrius apima bet kokios lokalizacijos infarktus, įvykstančius per 4 savaites (28 dienas) po 

ankstesnio infarkto pradžios    

Išskyrus: miokardo infarktą, apibūdintą kaip lėtinį, arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 

dienas) nuo susirgimo pradžios (I25.8) 

I22.0 Pakartotinis priekinės miokardo sienelės infarktas  

Pakartotinis infarktas (ūminis) (lokalizacija): 

• priekinis (priekinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip  

• priekinis viršūninis  

• priekinis šoninis  

• priekinis pertvarinis  

I22.1 Pakartotinis apatinės miokardo sienelės infarktas   

Pakartotinis infarktas (ūminis) (lokalizacija): 

• diafragminės sienelės  

• apatinis (apatinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip   

• apatinis šoninis  

• apatinis užpakalinis  

I22.8 Kitos lokalizacijos pakartotinis miokardo infarktas  

Pakartotinis miokardo infarktas (ūminis) (lokalizacija): 
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• viršūninis šoninis  

• bazinis šoninis  

• aukštas šoninis  

• šoninis (šoninės sienelės), neklasifikuojamas kitaip   

• užpakalinis (izoliuotas)  

• užpakalinis bazinis  

• užpakalinis šoninis  

• užpakalinis pertvarinis  

• pertvarinis, neklasifikuojamas kitaip  

I22.9 Nepatikslintos lokalizacijos kartotinis miokardo infarktas  

I23 Tam tikros komplikacijos po ūminio miokardo infarkto   

0940 

Išskyrus:  nurodytas būkles: 

• kai kartu yra ūminis miokardo infarktas (I21–I22) 

• neklasifikuojamas kaip komplikacijos po ūminio miokardo infarkto (I31.-, I51.-) 

I23.0 Kraujas perikardo ertmėje, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto   

I23.1 Prieširdţių pertvaros defektas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto  

I23.2 Skilvelių pertvaros defektas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto  

I23.3 Širdies sienelės plyšimas, nesukėlęs kraujavimo į perikardo ertmę, kaip komplikacija ūminio 

miokardo infarkto  

Išskyrus: atvejus, kai perikardo ertmėje yra kraujo (I23.0) 

I23.4 Chordų plyšimas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto  

I23.5 Papiliarinių raumenų plyšimas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto  

I23.6 Prieširdţio, prieširdţio ausytės ir skilvelio trombozė, kaip komplikacija po ūminio miokardo 

infarkto  

I23.8 Kitos komplikacijos, po ūminio miokardo infarkto  

I24 Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos 

0940 

Išskyrus:  krūtinės anginą (I20.-) 

laikiną naujagimių miokardo išemiją (P29.4) 

I24.0 Vainikinių kraujagyslių trombozė, nesukėlusi miokardo infarkto  

0941 

Vainikinės (arterijos) (venos): 

• embolija     }  

• okliuzija     - nesukėlusi miokardo infarkto  

• tromboembolija   }  

Išskyrus:  trombozę, apibūdintą kaip lėtinę, arba trunkančią ilgiau kaip 4 savaites (28 dienas) nuo ligos 

pradžios (I25.8) 

I24.1 Dreslerio (Dressler) sindromas 

Poinfarktinis sindromas  

I24.8 Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos  



385 

 

Koronarinės kraujotakos: 

• susilpnėjimas 

• nepakankamumas 

I24.9 Ūminė išeminė širdies liga, nepatikslinta  

Išskyrus: išeminę širdies ligą (lėtinę), neklasifikuojamą kitaip (I25.9) 

I25 Lėtinė išeminė širdies liga  

0940, 0941 

Išskyrus: kardiovaskulinę ligą, neklasifikuojamą kitaip (I51.6) 

I25.0 Liga, apibūdinama kaip aterosklerozinė kardiovaskulinė liga  

I25.1 Aterosklerozinė širdies liga 

Vainikinės (arterijos): 

• ateroma 

• aterosklerozė 

• liga 

• sklerozė 

I25.10 Aterosklerozinė širdies liga, nepatikslintos kraujagyslės paţeidimas  

I25.11 Aterosklerozinė širdies liga, vainikinės arterijos paţeidimas 

I25.12 Aterosklerozinė širdies liga, autologinės apeinamosios jungties paţeidimas  

I25.13 Aterosklerozinė širdies liga, neautologinės apeinamosios jungties paţeidimas  

I25.2 Senas miokardo infarktas  

Sugijęs miokardo infarktas  

Buvęs miokardo infarktas, diagnozuotas atlikus EKG arba kitus specialius tyrimus   

I25.3 Širdies aneurizma 

Aneurizma: 

• sienelės 

• skilvelio  

I25.4 Vainikinės arterijos aneurizma  

Koronarinė arterioveninė fistulė, įgyta   

Išskyrus:  įgimtą vainikinę (arterijos) aneurizmą (Q24.5) 

I25.5 Išeminė kardiomiopatija 

I25.6 Nebyli miokardo išemija  

I25.8 Kitos lėtinės išeminės širdies ligos formos  

Bet kokia būklė, nurodyta I21–I22 ir I24.- , apibūdinama kaip lėtinė arba trunkanti daugiau kaip 4 savaites (28 

dienas) nuo ligos pradžios  

I25.9 Lėtinė išeminė širdies liga, nepatikslinta  

Išeminė širdies liga (lėtinė), neklasifikuojama kitaip   

PLAUTINĖ ŠIRDIES LIGA IR PLAUČIŲ KRAUJOTAKOS LIGOS  

(I26–I28) 
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I26 Plaučių embolija 

Apima: plaučių (arterijos) (venos): 

• infarktą 

• tromboemboliją  

• trombozę 

Išskyrus: komplikacijas:  

• aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

• nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio (O88.-) 

I26.0 Plaučių embolija, nurodant ūminę plautinę širdį  

Ūminė plautinė širdis, neklasifikuojama kitaip  

I26.9 Plaučių embolija, nenurodant ūminės plautinės širdies  

Plaučių embolija, neklasifikuojama kitaip  

I27 Kitos plautinės širdies ligos  

I27.0 Pirminė plautinė hipertenzija 

I27.1 Kifoskoliozinė širdies liga  

I27.2 Kita antrinė plautinė hipertenzija  

Pagrindinei ligai nurodyti naudokite papildomą kodą.  

I27.8 Kitos patikslintos plautinės širdies ligos  

Eizenmengerio (Eisenmenger): 

• kompleksas 

• sindromas  

Išskyrus: Eizenmengerio (Eisenmenger) defektą (Q21.8) 

I27.9 Plautinė širdies liga, nepatikslinta  

Lėtinė kardiopulmoninė liga  

Plautinė širdis (lėtinė), neklasifikuojama kitaip  

I28 Kitos plaučių kraujagyslių ligos  

I28.0 Plaučių kraujagyslių arterioveninė fistulė  

I28.1 Plaučių arterijos aneurizma  

I28.8 Kitos patikslintos plaučių kraujagyslių ligos  

Plyšimas   }  

Stenozė   - plaučių kraujagyslės  

Susiaurėjimas }  

I28.9 Plaučių kraujagyslių liga, nepatikslinta  

KITOS ŠIRDIES LIGŲ FORMOS  

(I30–I52)  

I30 Ūminis perikarditas  

Apima: ūminį skysčio susikaupimą perikardo ertmėje  
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Išskyrus: reumatinį perikarditą (ūminį) (I01.0) 

I30.0 Ūminis nespecifinis idiopatinis perikarditas  

I30.1 Infekcinis perikarditas  

Perikarditas: 

• pneumokokinis 

• pūlingas 

• stafilokokinis 

• streptokokinis 

• virusinis 

Pūlingas perikardo uždegimas  

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

I30.8 Kitos ūminio perikardito formos  

I30.9 Ūminis perikarditas, nepatikslintas  

I31 Kitos perikardo ligos  

Išskyrus: komplikacijas, būnančias po miokardo infarkto (I23.-) 

pokardiotominį sindromą (I97.0) 

traumas (S26.-) 

perikardo ligas, apibūdinamas kaip reumatines (I09.2) 

I31.0 Lėtinis sąauginis perikarditas  

Širdies priaugimas 

Priaugęs perikardas  

Sąauginis mediastinoperikarditas  

I31.1 Lėtinis konstrikcinis perikarditas  

Širdies apaugimas  

Perikardo sukalkėjimas  

I31.2 Kraujo sankaupa perikardo ertmėje, neklasifikuojama kitur  

I31.3 Skystis perikardo ertmėje (neuţdegiminis) 

Limfos sankaupa perikardo ertmėje 

I31.8 Kitos patikslintos perikardo ligos  

Plokštelės epikarde  

Perikardo sąaugų židiniai  

I31.9 Perikardo ligos, nepatikslintos  

Širdies tamponada  

Perikarditas (lėtinis), neklasifikuojamas kitaip  

I32* Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I32.0* Perikarditas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Perikarditas: 

• gonokokinis (A54.8†) 

• meningokokinis (A39.5†) 

• sifilinis (A52.0†) 

• tuberkuliozinis (A18.8†) 

I32.1* Perikarditas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamas kitur  
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I32.8* Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Perikarditas (sergant): 

• reumatoidiniu artritu (M05.3-†) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

• uremija (N18.5†) 

I33 Ūminis ir poūmis endokarditas 

Išskyrus: ūminį reumatinį endokarditą (I01.1) 

endokarditą, klasifikuojamą kitaip (I38) 

I33.0 Ūminis ir poūmis infekcinis endokarditas  

Endokarditas (ūminis) (poūmis): 

• bakterinis 

• infekcinis, neklasifikuojamas kitaip  

• poūmis (lenta) 

• piktybinis 

• septinis 

• opinis 

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

I33.9 Ūminis endokarditas, nepatikslintas  

Endokarditas  }  

Mioendokarditas  - ūminis arba poūmis 

Periendokarditas }  

I34 Nereumatinės dviburio  (mitralinio) voţtuvo ydos  

Išskyrus: mitralinę (vožtuvo): 

• ydą (I05.9) 

• nepakankamumą (I05.8) 

• stenozę (I05.0) 

kai priežastis nepatikslinta, bet nurodytos: 

• aortos vožtuvo ydos (I08.0) 

• mitralinė stenozė arba obstrukcija (I05.0) 

kai yda apibūdinama kaip: 

• įgimta (Q23.2-, Q23.3) 

• reumatinė (I05.-) 

I34.0 Dviburio  (mitralinio) voţtuvo nepakankamumas 

mitralinis (vožtuvo): 

• nesandarumas - neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį  

• regurgitacija -  

I34.1 Dviburio  (mitralinio) voţtuvo prolapsas 

Silpno mitralinio vožtuvo sindromas 

Išskyrus: Marfano (Marfan) sindromą (Q87.4) 

I34.2 Nereumatinė dviburio  (mitralinio) voţtuvo stenozė  

I34.8 Kitos nereumatinės dviburio  (mitralinio) voţtuvo ydos  

I34.9 Nereumatinė dviburio  (mitralinio) voţtuvo yda, nepatikslinta  

I35 Nereumatinės aortos voţtuvo ydos  
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Išskyrus: hipertrofinę subaortinę stenozę (I42.1) 

kai priežastis nepatikslinta, bet nurodytos mitralinio vožtuvo ydos (I08.0) 

kai yda apibūdinama kaip: 

• įgimta (Q23.0-, Q23.1) 

• reumatinė (I06.-) 

I35.0 Aortos voţtuvo stenozė 

I35.1 Aortos voţtuvo nepakankamumas 

Aortos (vožtuvo): 

• nesandarumas -neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį  

• regurgitacija -  

I35.2 Aortos voţtuvo stenozė su nepakankamumu 

I35.8 Kitos aortos voţtuvo ydos 

I35.9 Aortos voţtuvo ydos, nepatikslintos 

I36 Nereumatinės triburio voţtuvo ydos  

Išskyrus: ydas, kurių priežastis nepatikslinta (I07.-) 

kai yda apibūdinama kaip: 

• įgimta (Q22.4-, Q22.8, Q22.9) 

• reumatinė (I07.-) 

I36.0 Nereumatinė triburio voţtuvo stenozė 

I36.1 Nereumatinis triburio voţtuvo nepakankamumas 

Triburio (vožtuvo): 

• nesandarumas   - klasifikuojamas, nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį  

• regurgitacija        } 

I36.2 Nereumatinė triburio voţtuvo stenozė su nepakankamumu  

I36.8 Kitos nereumatinės triburio voţtuvo ydos  

I36.9 Nereumatinė triburio voţtuvo yda, nepatikslinta  

I37 Plaučių kamieno voţtuvo ydos 

Išskyrus: kai yda apibūdinama kaip: 

• įgimta (Q22.1, Q22.2, Q22.3) 

• reumatinė (I09.8) 

I37.0 Plaučių kamieno voţtuvo stenozė  

I37.1 Plaučių kamieno voţtuvo nepakankamumas:  

Plaučių kamieno voţtuvo: 

• nesandarumas - neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas, nurodant kitą, nei reumatinę, priežastį  

• regurgitacija     } 

I37.2 Plaučių kamieno voţtuvo stenozė su nepakankamumu  

I37.8 Kitos plaučių kamieno voţtuvo ydos  

I37.9 Plaučių kamieno voţtuvo yda, nepatikslinta  

I38 Endokarditas, voţtuvas nepatikslintas  
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Endokarditas (lėtinis), neklasifikuojamas kitaip   

Vožtuvų: 

• nesandarumas       }                   {  

• nepakankamumas -                     {  

• regurgitacija            }nepatikslinto vožtuvo ,neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas, nurodant kitą, nei 

reumatinė ar įgimta, priežastį 

• stenozė                 }                  {  

Valvulitas (lėtinis)      }                  { 

Išskyrus:  įgimtas ydas: 

• širdies vožtuvo nepakankamumą, neklasifikuojamą kitaip (Q24.8) 

• širdies vožtuvo stenozę, neklasifikuojamą kitaip (Q24.8) 

endokardo fibroelastozę (I42.4) 

endokarditą, apibūdinamą kaip reumatinį (I09.1) 

I39* Endokarditas ir širdies voţtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Apima: endokardo pakenkimą, sergant: 

• gonokokine infekcija (A54.8†) 

• Libmano-Sakso (Libman-Sacks) liga (M32.1†) 

• meningokokine infekcija (A39.5†) 

• reumatoidiniu artritu (M05.3-†) 

• sifiliu (A52.0†) 

• tuberkulioze (A18.8†) 

• vidurių šiltine (A01.0†) 

I39.0* Dviburio  (mitralinio) voţtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39.1* Aortos voţtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39.2* Triburio voţtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39.3* Plaučių kamieno voţtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39.4* Kelių voţtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I39.8* Endokarditas, kai voţtuvas nenurodytas, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I40 Ūminis miokarditas 

I40.0 Infekcinis miokarditas  

Septinis miokarditas  

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

 

I40.1 Izoliuotas miokarditas 

I40.8 Kiti ūminiai miokarditai 

I40.9 Ūminis miokarditas, nepatikslintas 

I41* Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I41.0* Miokarditas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Miokarditas: 

• difterinis (A36.8†) 
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• gonokokinis (A54.8†) 

• meningokokinis (A39.5†) 

• sifilinis (A52.0†) 

• tuberkuliozinis (A18.8†) 

I41.1* Miokarditas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Miokarditas (ūminis) (sergant gripu): 

• kai nustatytas paukščių gripo virusas (J09†) 

• kai nustatytas kitas virusas (J10.8†) 

• kai virusas nenustatytas (J11.8†) 

Miokarditas sergant parotitu (B26.8†) 

I41.2* Miokarditas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Miokarditas sergant: 

• Čagaso (Chagas) liga: 

 • ūminis (B57.0†) 

 • lėtinis (B57.2†) 

 • neklasifikuojamas kitaip (B57.2†) 

• toksoplazmoze (B58.8†) 

I41.8* Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Reumatoidinis miokarditas (M05.3-†) 

Sarkoidozinis miokarditas (D86.8†) 

I42 Kardiomiopatija  

Išskyrus: kardiomiopatiją, komplikuojančią: 

• nėštumą (O99.4) 

• pogimdyminį laikotarpį (O90.3) 

išeminę kardiomiopatiją (I25.5) 

I42.0 Dilatacinė kardiomiopatija 

Kongestinė kardiomiopatija 

I42.1 Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija  

Hipertrofinė subaortinė stenozė  

I42.2 Kitos hipertrofinės kardiomiopatijos  

Neobstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija  

I42.3 Endomiokardinė (eozinofilinė) liga  

Endomiokardinė (atogrąžų)  

Lioflerio (Löffler) endokarditas  

I42.4 Endokardo fibroelastozė  

Įgimta kardiomiopatija  

I42.5 Kitos restrikcinės kardiomiopatijos  

Konstrikcinė kardiomiopatija, neklasifikuojama kitaip  

I42.6 Alkoholinė kardiomiopatija  

I42.7 Vaistų ir kitų išorinių veiksnių sukelta kardiomiopatija  

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius). 

I42.8 Kitos kardiomiopatijos 

 I42.9 Kardiomiopatija, nepatikslinta  
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Kardiomiopatija (pirminė) (antrinė), neklasifikuojama kitaip  

I43* Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I43.0* Kardiomiopatija sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Kardiomiopatija sergant difterija (A36.8†) 

I43.1* Kardiomiopatija sergant medţiagų apykaitos ligomis  

Širdies amiloidozė (E85.-†) 

I43.2* Kardiomiopatija sergant mitybos nepakankamumo sukeltomis ligomis  

Kardiomiopatija, sukelta prastos mitybos, neklasifikuojama kitaip (E63.9†) 

I43.8* Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Širdies podagriniai mazgeliai (M10.0-†) 

Tireotoksinė širdies liga (E05.9†) 

I44 Atrioventrikulinė ir kairiosios Hiso (His) pluošto kojytės blokada   

I44.0 Atrioventrikulinė blokada, pirmojo laipsnio  

I44.1 Atrioventrikulinė blokada, antrojo laipsnio  

Atrioventrikulinė blokada, I ir II tipo  

Mebico (Möbitz) blokada, I ir II tipo   

Antrojo laipsnio blokada, I ir II tipo   

Venkebacho (Wenckebach) blokada  

I44.2 Atrioventrikulinė blokada, pilnutinė  

Pilnutinė širdies blokada, neklasifikuojama kitaip  

Trečiojo laipsnio blokada  

I44.3 Kita ir nepatikslinta atrioventrikulinė blokada  

Atrioventrikulinė blokada, neklasifikuojama kitaip  

I44.4 Kairiojo priekinio fascikulo blokada  

I44.5 Kairiojo uţpakalinio fascikulo blokada  

I44.6 Kita ir nepatikslinta fascikulinė blokada  

Kairiosios Hiso pluošto kojytės hemiblokas, neklasifikuojamas kitaip  

I44.7 Kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada, nepatikslinta  

I45 Kiti laidumo sutrikimai 

I45.0 Dešinioji fascikulinė blokada 

I45.1 Kita ir nepatikslinta dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada  

Dešiniosios kojytės blokada, neklasifikuojama kitaip  

I45.2 Bifascikulinė blokada  

I45.3 Trifascikulinė blokada  

I45.4 Nespecifinė intraskilvelinio laidumo blokada  

Hiso pluošto Kojytės blokada, neklasifikuojama kitaip  

I45.5 Kitos patikslintos blokados  

Sinoatrialinė blokada  



393 

 

Sinoaurikulinė blokada  

Išskyrus: širdies blokadą, neklasifikuojamą kitaip (I45.9) 

I45.6 Preekscitacijos sindromas  

Anomalinis atrioventrikulinis sužadinimas  

Atrioventrikulinis laidumas: 

• pagreitėjęs 

• papildomas 

• priešlaikinis sužadinimas 

Launo-Ganongo-Levino (Lown-Ganong-Levine) sindromas   

Volfo-Parkinsono-Vaito (Wolff-Parkinson-White) sindromas   

I45.8 Kiti patikslinti laidumo sutrikimai  

Atrioventrikulinė *AV+ disociacija  

Interferencinė disociacija  

Ilgo QT sindromas  

Išskyrus: pailgėjusį QT intervalą (R94.3) 

I45.9 Laidumo sutrikimas, nepatikslintas  

Širdies blokada, neklasifikuojama kitaip  

Stoukso-Adamso (Stokes-Adams) sindromas   

I46 Širdies sustojimas 

0904 

Išskyrus: kardiogeninį šoką (R57.0) 

komplikuojantį: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• akušerines operacijas ir procedūras (O75.4) 

I46.0 Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas  

I46.1 Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta  

Išskyrus: staigią mirtį: 

• neklasifikuojamą kitaip (R96.-) 

• esant: 

 • laidumo sutrikimams (I44–I45) 

 • miokardo infarktui (I21–I22) 

I46.9 Širdies sustojimas, nepatikslintas  

I47 Paroksizminė tachikardija 

Išskyrus: komplikuojančią: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• akušerines operacijas ir procedūras (O75.4) 

tachikardiją: 

• neklasifikuojamą kitaip (R00.0) 

• sinoaurikulinę, neklasifikuojamą kitaip (R00.0) 

• sinusinę, neklasifikuojamą kitaip (R00.0) 

I47.0 Skilvelinė grįţtamojo suţadinimo (re-entry) tipo aritmija  

I47.1 Supraventrikulinė tachikardija  

Paroksizminė tachikardija: 
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• prieširdinė 

• atrioventrikulinė *AV+ 

• AV jungties 

• AV mazgo 

I47.2 Skilvelinė tachikardija  

I47.9 Paroksizminė tachikardija, nepatikslinta  

Buvere (-Hofmano) (Bouveret (-Hoffmann) sindromas  

I48 Prieširdţių virpėjimas ir plazdėjimas 

 

I49 Kitos širdies aritmijos  

Išskyrus: bradikardiją: 

• neklasifikuojamą kitaip (R00.1) 

• sinoatrialinę (R00.1) 

• sinusinę (R00.1) 

• vagusinę (R00.1) 

komplikuojančią: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• akušerines operacijas ir procedūras (O75.4) 

naujagimių širdies ritmo sutrikimus (P29.1) 

I49.0 Skilvelių virpėjimas ir plazdėjimas  

I49.1 Priešlaikinė prieširdţių depoliarizacija  

Prieširdinės ekstrasistolės  

I49.2 Priešlaikinė AV jungties depoliarizacija  

I49.3 Priešlaikinė skilvelių depoliarizacija  

I49.4 Kita ir nepatikslinta depoliarizacija  

Ektopiniai tvinksniai   

Ekstrasistolės 

Ekstrasistolinės aritmijos  

Priešlaikiniai: 

• tvinksniai, neklasifikuojami kitaip   

• susitraukimai  

I49.5 Sinusinio mazgo silpnumo sindromas  

Tachikardijos - ir bradikardijos sindromas  

I49.8 Kitos patikslintos širdies aritmijos  

Brugada (Brugada) sindromas  

Ritmo sutrikimai: 

• koronarinio sinuso 

• ektopiniai 

• AV mazgo 

I49.9 Širdies aritmija, nepatikslinta  

Aritmija (širdies), neklasifikuojama kitaip  

I50 Širdies nepakankamumas  
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Išskyrus: komplikuojantį: 

• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• akušerines operacijas ir procedūras (O75.4) 

išsivystantį dėl hipertenzijos: 

• neklasifikuojamą kitaip (I11.0) 

• esant inkstų ligai (I13.-) 

po širdies operacijų arba dėl protezuotų širdies vožtuvų (I97.1) 

naujagimių širdies nepakankamumą (P29.0) 

I50.0 Stazinis širdies nepakankamumas  

Širdies liga su staze 

Dešiniojo skilvelio nepakankamumas (dėl kairiojo skilvelio nepakankamumo)  

I50.1 Kairiojo skilvelio nepakankamumas 

0920  

Kardialinė astma 

Kairiosios širdies nepakankamumas 

                Plaučių edema    - nurodant širdies ligą arba širdies nepakankamumą 

Plautinė edema  } 

I50.9 Širdies nepakankamumas, nepatikslintas 

Kardialinis, širdies arba miokardo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip  

I51 Komplikacijos ir nepakankamai patikslinti širdies sutrikimai, apibūdinami kaip širdies ligos  

Išskyrus: bet kokią būklę, nurodytą I51.4–I51.9, sukeltą hipertenzijos (I11.-): 

• esant inkstų ligai (I13.-) 

komplikacijas po ūminio miokardo infarkto (I23.-) 

komplikacijas, apibūdinamas kaip reumatines (I00–I09) 

I51.0 Įgytas širdies pertvaros defektas  

Įgytas pertvaros defektas (senas): 

• prieširdžių 

• ausytės 

• skilvelių 

I51.1 Chordų plyšimas, neklasifikuojamas kitur  

I51.2 Papiliarinio raumens plyšimas, neklasifikuojamas kitur  

I51.3 Intrakardinė trombozė, neklasifikuojama kitur  

Trombozė (sena): 

• viršūnės 

• prieširdžio 

• ausytės 

• skilvelių 

I51.4 Miokarditas, nepatikslintas  

Miokardo fibrozė 

Miokarditas: 

• lėtinis (intersticinis)  

• neklasifikuojamas kitaip 

I51.5 Miokardo degeneracija  

Širdies arba miokardo degeneracija: 

• riebalinė 

• senatvinė 
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Miokardo liga  

I51.6 Kardiovaskulinė liga, nepatikslinta  

Kardiovaskulinis įvykis, neklasifikuojamas kitaip  

Išskyrus: jei kardiovaskulinė liga apibūdinama kaip aterosklerozinė (I25.0) 

I51.7 Kardiomegalija 

Širdies: 

• dilatacija 

• hipertrofija 

Skilvelio dilatacija  

I51.8 Kitos nepakankamai patikslintos širdies ligos  

0915 

Karditas (ūminis) (lėtinis) 

Pankarditas (ūminis) (lėtinis) 

I51.9 Širdies liga, nepatikslinta  

I52* Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Išskyrus: kardiovaskulinius sutrikimus, neklasifikuojamus kitaip, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

(I98.-*) 

I52.0* Kiti širdies sutrikimai sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I52.1* Kiti širdies sutrikimai sergant kitomis infekcinėmis ir parazitų sukeltomis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur  

  Plautinė širdies liga sergant šistosomoze *bilarzioze] (B65.-†) 

I52.8* Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Reumatoidinis karditas (M05.3-†) 

CEREBROVASKULINĖS (SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ) LIGOS  

(I60–I69) 

Apima: ligas, kai kartu nurodoma hipertenzija (būklės, koduojamos I10 ir I15.-) 

Hipertenzijai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus:   praeinantį smegenų išemijos priepuolį ir susijusius sindromus (G45.-) 

trauminį smegenų kraujavimą (S06.-) 

kraujagyslinę demenciją (F01.-) 

I60 Subarachnoidinis kraujavimas 

0604 

Apima: smegenų arterijos aneurizmos plyšimą 

Išskyrus: subarachnoidinio kraujavimo pasekmes (I69.0) 

I60.0 Subarachnoidinis kraujavimas iš miego arterijos ančio ir bifurkacijos  

I60.1 Subarachnoidinis kraujavimas iš vidurinės smegenų arterijos  

I60.2 Subarachnoidinis kraujavimas iš priekinės jungiančiosios arterijos  

I60.3 Subarachnoidinis kraujavimas iš uţpakalinės jungiančiosios arterijos 
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I60.4 Subarachnoidinis kraujavimas iš pamatinės arterijos  

I60.5 Subarachnoidinis kraujavimas iš slankstelinės arterijos  

I60.6 Subarachnoidinis kraujavimas iš kitų intrakranijinių arterijų  

Kraujavimas iš kelių intrakranijinių arterijų  

I60.7 Subarachnoidinis kraujavimas iš intrakranijinės arterijos, nepatikslinta 

Plyšusi (įgimta) smegenų pamatinės arterijos aneurizma, neklasifikuojama kitaip  

Subarachnoidinė kraujosruva iš:  

• smegenų   } arterijos, neklasifikuojamos kitaip  

• jungiančiosios  }  

I60.8 Kitas subarachnoidinis kraujavimas 

Meninginis kraujavimas 

Ydingai susiformavusios smegenų arterioveninės jungties plyšimas  

I60.9 Subarachnoidinis kraujavimas, nepatikslintas  

Plyšusi (įgimta) smegenų aneurizma, nepatikslinta   

I61 Intracerebrinis kraujavimas 

0604 

Išskyrus: intracerebrinio kraujavimo pasekmes (I69.1) 

I61.0 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio poţievį  

Gilusis intracerebrinis kraujavimas  

I61.1 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio ţievę  

Kraujavimas į smegenų skiltį  

Paviršinis intracerebrinis kraujavimas  

I61.2 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulį, nepatikslinta  

I61.3 Intracerebrinis kraujavimas į smegenų kamieną  

I61.4 Intracerebrinis kraujavimas į smegenėles  

I61.5 Intracerebrinis kraujavimas į skilvelius  

I61.6 Intracerebrinis kraujavimas į kelias vietas  

I61.8 Kitas intracerebrinis kraujavimas 

I61.9 Intracerebrinis kraujavimas, nepatikslinta  

I62 Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas 

0604 

Išskyrus: intrakranijinio kraujavimo pasekmes (I69.2) 

I62.0 Kraujavimas po kietuoju dangalu  [subdurinis] (ūminis) (netrauminis)  

I62.1 Netrauminis kraujavimas virš kietojo dangalo  [ekstradurinis] 

Netrauminis epidurinis kraujavimas  

I62.9 Intrakranijinis kraujavimas (netrauminis), nepatikslintas  

I63 Smegenų infarktas  
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0604 

Apima: smegenų ir precerebrinių arterijų užsikimšimą ir susiaurėjimą, dėl kurių išsivysto smegenų 

infarktas  

Išskyrus: smegenų infarkto pasekmes (I69.3) 

I63.0 Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų trombozės  

I63.1 Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų embolijos  

I63.2 Smegenų infarktas dėl nepatikslinto priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų uţsikimšimo arba 

susiaurėjimo  

I63.3 Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų trombozės  

I63.4 Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų embolijos  

I63.5 Smegenų infarktas dėl nepatikslinto smegenų arterijų uţsikimšimo arba susiaurėjimo  

I63.6 Smegenų infarktas dėl smegenų venos trombozės, nepūlinės  

I63.8 Kiti smegenų infarktai  

I63.9 Smegenų infarktas, nepatikslintas  

I64 Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas  

0604 

Cerebrovaskulinis (smegenų kraujagyslių) įvykis, neklasifikuojamas kitaip   

I65 Precerebrinių arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlęs smegenų infarkto  

Apima: emboliją     }  

susiaurėjimą - pamatinės, miego arba slankstelinės arterijų, kai neišsivysto smegenų infarktas 

obstrukciją (visišką) (dalinę)-    

trombozę      -  

Išskyrus: atvejus, kai išsivysto smegenų infarktas (I63.-) 

I65.0 Slankstelinės arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I65.1 Pamatinės arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I65.2 Miego arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I65.3 Dauginis ir abipusis priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I65.8 Kitos priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I65.9 Nepatikslintos priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

Priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos, neklasifikuojamos kitaip   

I66 Smegenų arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto  

 

Apima: emboliją        }  

susiaurėjimą      }  vidurinės, priekinės ir užpakalinės smegenų arterijos,  

obstrukciją (visišką) (dalinę)-  smegenėlių arterijos, kai neišsivysto smegenų infarktas  

trombozę        }  
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Išskyrus: atvejus, kai išsivysto smegenų infarktas (I63.-) 

I66.0 Vidurinės smegenų arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas 

I66.1 Priekinės smegenų arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I66.2 Uţpakalinės smegenų arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I66.3 Smegenėlių arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I66.4 Dauginis ir abipusis smegenų arterijų uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I66.8 Kitos smegenų arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

Perforuojančių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas  

I66.9 Nepatikslintos smegenų arterijos uţsikimšimas ir susiaurėjimas  

I67 Kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos  

Išskyrus: nurodytų būklių pasekmes (I69.8) 

I67.0 Smegenų arterijų atsisluoksniavimas, neplyšęs  

Išskyrus: smegenų arterijų plyšimą (I60.7) 

I67.1 Smegenų aneurizma, neplyšusi  

Smegenų: 

• aneurizma, neklasifikuojama kitaip 

• arterioveninė fistulė, įgyta  

Išskyrus: įgimtą smegenų aneurizmą, neplyšusią (Q28.-) 

plyšusią smegenų aneurizmą (I60.-) 

I67.2 Smegenų aterosklerozė  

Smegenų arterijos ateroma  

I67.3 Progresuojanti kraujagyslinė leukoencefalopatija  

Binsvangerio (Binswanger) liga   

Išskyrus: požievinę kraujagyslinę demenciją (F01.2) 

I67.4 Hipertenzinė encefalopatija  

I67.5 Mojamoja (Moyamoya) liga   

I67.6 Nepūlinga intrakranijinių venų sistemos trombozė  

Nepiogeninė trombozė: 

• smegenų venos 

• intrakranijinio veninio ančio  

Išskyrus: atvejus, kai išsivysto infarktas (I63.6) 

I67.7 Smegenų arteritas, neklasifikuojamas kitur  

I67.8 Kitos patikslintos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos  

Ūminis cerebrovaskulinis (smegenų kraujagyslių) nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip  

Smegenų išemija (lėtinė) 

I67.9 Cerebrovaskulinė (smegenų kraujagyslių) liga, nepatikslinta  
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I68* Cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, 

klasifikuojamomis kitur  

I68.0* Smegenų amiloidinė angiopatija (E85.-†) 

I68.1* Smegenų arteritas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Smegenų arteritas: 

• listerinis (A32.8†) 

• sifilinis (A52.0†) 

• tuberkuliozinis (A18.8†) 

I68.2* Smegenų arteritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Smegenų arteritas sergant sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

I68.8* Kiti cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur  

Ureminė apopleksija sergant lėtine inkstų liga (N18.5†) 

I69 Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės 

0008 

0604 

Pastaba: šis poskyris naudotinas nurodant pasekmių būklę, kurios priežastis klasifikuojama kitur (I60–I67). 

Pasekmės apima nurodytas būkles arba vėliau atsiradusį poveikį, arba poveikį, kuris tęsiasi po jį 

sukėlusios priežasties vienus metus ar ilgiau.   

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės  

I69.1 Intracerebrinio kraujavimo pasekmės  

I69.2 Netrauminio intrakranijinio kraujavimo pasekmės  

I69.3 Smegenų infarkto pasekmės  

I69.4 Insulto, nepatikslinto kaip hemoraginio arba infarkto, pasekmės  

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės  

ARTERIJŲ, ARTERIOLIŲ IR KAPILIARŲ LIGOS (I70–I79) 

I70 Aterosklerozė 

Apima: arteriolių sklerozę 

arterijų sklerozę 

arteriosklerozinę kraujagyslių ligą  

ateromą 

degeneraciją: 

• arterinę 

• arteriovaskulinę 

• vaskulinę 

senatvinį deformuojantį arba obliteruojantį endarteritą: 

• arteritą 

• endarteritą  

Išskyrus: smegenų (I67.2) 

koronarų (I25.1-) 

pasaito (K55.1) 
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plaučių (I27.0) 

I70.0 Aortos aterosklerozė  

I70.1 Inkstų arterijos aterosklerozė  

Goldblato (Goldblatt) inkstas  

Išskyrus: inkstų arteriolių aterosklerozę (I12.-) 

I70.2 Galūnių arterijų aterosklerozė  

0941 

Aterosklerozinė gangrena  

Menkebergo (Mönckeberg) (medialinė) sklerozė  

I70.20 Galūnių arterijų aterosklerozė, nepatikslinta  

I70.21 Galūnių arterijų aterosklerozė su protarpiniu šlubumu  

I70.22 Galūnių arterijų aterosklerozė su skausmu ramybės būsenoje 

I70.23 Galūnių arterijų aterosklerozė su išopėjimu  

I70.24 Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena 

I70.8 Kitų arterijų aterosklerozė  

I70.9 Išplitusi ir nepatikslinta aterosklerozė  

I71 Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas  

 

I71.0 Aortos atsisluoksniavimas  

Atsisluoksniuojanti aortos aneurizma (plyšusi)  

I71.00 Aortos atsisluoksniavimas, vieta nepatikslinta   

I71.01 Krūtininės aortos atsisluoksniavimas  

I71.02 Pilvinės aortos atsisluoksniavimas  

I71.03 Pilvinės ir krūtininės aortos atsisluoksniavimas  

I71.1 Krūtininės aortos aneurizma, plyšusi  

I71.2 Krūtininės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo  

I71.3 Pilvinės aortos aneurizma, plyšusi  

I71.4 Pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo 

I71.5 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, plyšusi  

I71.6 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo 

I71.8 Nepatikslintos aortos vietos aneurizma, plyšusi  

Aortos plyšimas, neklasifikuojamas kitaip  

I71.9 Nepatikslintos aortos vietos aneurizma, nenurodant plyšimo 

Aneurizma   }  

Dilatacija   } aortos 
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Hialininė nekrozė         }  

I72 Kitos aneurizmos  

Apima: aneurizmą (kekinę) (tariamąją) (plyšusią) 

Išskyrus: aneurizmą: 

• aortos (I71.-) 

• arterioveninę: 

 • įgytą (I77.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (Q27.3) 

• smegenų: 

 • neplyšusią (I67.1) 

 • neklasifikuojamą kitaip (I67.1) 

 • plyšusią (I60.-) 

• koronarinę (I25.4) 

• širdies (I25.3) 

• plaučių arterijos (I28.1) 

• tinklainės (H35.0) 

• varikozinę (I77.0) 

I72.0 Miego arterijos aneurizma  

I72.1 Rankos arterijos aneurizma  

I72.2 Inksto arterijos aneurizma  

I72.3 Klubinės arterijos aneurizma  

I72.4 Kojos arterijos aneurizma  

I72.8 Kitų patikslintų arterijų aneurizma  

I72.9 Nepatikslintos vietos aneurizma  

I73 Kitos periferinių kraujagyslių ligos  

Išskyrus: nuožvarbą (T69.1) 

nušalimą (T33–T35) 

plaštakos ir pėdos nušalimą (T69.0) 

smegenų arterijos spazmą (G45.9) 

I73.0 Reino (Raynaud) sindromas 

Reino (Raynaud): 

• liga 

• gangrena 

• fenomenas (antrinis) 

I73.1 Obliteruojantis trombangitas [Bergerio (Buerger)] 

I73.8 Kitos patikslintos periferinių kraujagyslių ligos  

Akrocianozė  

Akroparestezija: 

• paprastoji *Šulcės (Schultze) tipo] 

• vazomotorinė *Notnagelio (Nothnagel) tipo] 

Eritrocianozė 

Eritromegalija 
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I73.9 Periferinių kraujagyslių liga, nepatikslinta  

0941 

Protarpinis šlubumas  

Arterijos spazmas  

I74 Arterijų embolija ir trombozė 

Apima: infarktą: 

• embolinį 

• trombozinį  

užsikimšimą: 

• embolinį 

• trombozinį 

Išskyrus: embolijas ir trombozes: 

• pamatinės arterijos (I63.0–I63.2, I65.1) 

• miego arterijos (I63.0–I63.2, I65.2) 

• smegenų arterijos (I63.3–I63.5, I66.9) 

• komplikuojančias: 

 • abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

 • nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O88.-) 

• koronarų (I21–I25) 

• pasaito arterijų (K55.0) 

• precerebrinių arterijų (I63.0–I63.2, I65.9) 

• plaučių arterijos (I26.-) 

• inkstų arterijos (N28.0) 

• tinklainės (H34.-) 

• slankstelinės arterijos (I63.0–I63.2, I65.0) 

I74.0 Pilvinės aortos embolija ir trombozė  

Aortos bifurkacijos sindromas  

Leriche (Leriche) sindromas   

I74.1 Kitų ir nepatikslintų aortos dalių embolija ir trombozė  

I74.2 Rankų embolija ir trombozė  

I74.3 Kojų embolija ir trombozė  

I74.4 Galūnių arterijų embolija ir trombozė, nepatikslinta  

Periferinių arterijų embolija  

I74.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė  

I74.8 Kitų arterijų embolija ir trombozė  

I74.9 Nepatikslintos arterijos embolija ir trombozė  

I77 Kiti arterijų ir arteriolių sutrikimai  

Išskyrus: kolageno (kraujagyslines) ligas (M30–M36) 

alerginį angitą (M31.0) 

plaučių arterijas (I28.-) 

I77.0 Arterioveninė fistulė, įgyta  

Aneurizminis mazgelis 

Arterioveninė aneurizma, įgyta  
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Išskyrus: arterioveninę aneurizmą, neklasifikuojamą kitaip (Q27.3) 

smegenų (I67.1) 

koronarų (I25.4) 

trauminę – žr. kraujagyslės traumas pagal kūno sritis  

I77.1 Arterijos striktūra 

0941 

I77.2 Arterijos plyšimas 

Arterijos fistulė 

Išskyrus: trauminį arterijos plyšimą – žr. kraujagyslės traumas pagal kūno sritis  

I77.3 Fibroraumeninė arterijų displazija  

I77.4 Pilvinio kamieno (truncus coeliacus) suspaudimo sindromas 

I77.5 Arterijos nekrozė  

I77.6 Arteritas, nepatikslintas  

Aortitas, neklasifikuojamas kitaip  

Endarteritas, neklasifikuojamas kitaip  

Išskyrus: arteritą arba endarteritą: 

• aortos lanko [Takajasu (Takayasu)] (M31.4) 

• smegenų, neklasifikuojamą kitur (I67.7) 

• koronarų (I25.8) 

• deformuojantį (I70.-) 

• gigantinių ląstelių (M31.5–M31.6) 

• obliteruojantį (I70.-) 

• senatvinį (I70.-) 

I77.8 Kiti patikslinti arterijų ir arteriolių sutrikimai  

Erozija  }  

Opa   } arterijos 

I77.9 Arterijų ir arteriolių sutrikimai, nepatikslinti  

I78 Kapiliarų ligos   

I78.0 Paveldima hemoraginė teleangiektazija  

Rendu-Oslerio-Vėberio (Rendu-Osler-Weber) liga 

I78.1 Apgamas, nepiktybinis  

Apgamas: 

• voratinklinis 

• vorinis 

• žvaigždinis 

Išskyrus: apgamą: 

• mėlynąjį (D22.-) 

• plokščiąją hemangiomą (Q82.5) 

• plaukuotąjį (D22.-) 

• melanocitinį (D22.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (D22.-) 

• pigmentinį (D22.-) 

• portveino spalvos (Q82.5) 

• kraujingąjį (Q82.5) 
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• rausvą (Q82.5) 

• kraujagyslinį, neklasifikuojamą kitaip (Q82.5) 

• karpinį (Q82.5) 

I78.8 Kitos kapiliarų ligos  

I78.9 Kapiliarų liga, nepatikslinta  

I79* Arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

I79.0* Aortos aneurizma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Sifilinė aortos aneurizma (A52.0†) 

I79.1* Aortitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Sifilinis aortitas (A52.0†) 

I79.2* Periferinė angiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Išskyrus: diabetinę periferinę angiopatiją (E1-.51) 

I79.8* Kiti arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

VENŲ, LIMFAGYSLIŲ IR LIMFMAZGIŲ LIGOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR  

(I80–I89) 

I80 Flebitas ir tromboflebitas  

Apima: endoflebitą 

venos uždegimą  

periflebitą  

pūlingą flebitą 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius).  

Išskyrus: flebitą ir tromboflebitą: 

• komplikuojantį: 

 • abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.7) 

 • nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O22.-, O87.-) 

• intrakranijinį ir intraspinalinį, septinį arba neklasifikuojamą kitaip (G08) 

• intrakranijinį nepūlingą (I67.6) 

• intraspinalinį nepūlingą (G95.1) 

• vartų venos (K75.1) 

poflebitinį sindromą (I87.0) 

migruojantį tromboflebitą (I82.1) 

I80.0 Kojų paviršinių kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas  

I80.1 Šlaunies venos flebitas ir tromboflebitas  

I80.2 Kojų kitų giliųjų kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas  

Giliųjų venų trombozė, neklasifikuojama kitaip 

I80.3 Kojų flebitas ir tromboflebitas, nepatikslintas  

Kojos embolija arba trombozė, neklasifikuojama kitaip  

I80.8 Kitų sričių flebitas ir tromboflebitas  

I80.9 Nepatikslintos srities flebitas ir tromboflebitas  
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I81 Vartų venos trombozė 

Vartų venos obstrukcija  

Išskyrus: vartų venos flebitą (K75.1) 

I82 Kita veninė embolija ir trombozė  

Išskyrus: veninę emboliją ir trombozę: 

• smegenų (I63.6, I67.6) 

• komplikuojančią: 

 • abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.7) 

 • nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O22.-, O87.-) 

• koronarinę (I21–I25) 

• intrakranijinę ir intraspinalinę, septinę arba neklasifikuojamą kitaip (G08) 

• intrakranijinę nepūlingą (I67.6) 

• intraspinalinę nepūlingą (G95.1) 

• kojų (I80.-) 

• pasaitinę (K55.0) 

• vartų venos (I81) 

• plaučių (I26.-) 

I82.0 Bado-Čiari (Budd-Chiari) sindromas  

I82.1 Migruojantis tromboflebitas  

I82.2 Tuščiosios venos embolija ir trombozė  

I82.3 Inksto venos embolija ir trombozė  

I82.8 Kitų patikslintų venų embolija ir trombozė  

I82.9 Nepatikslintos venos embolija ir trombozė  

Venos embolija, neklasifikuojama kitaip  

Trombozė (venos), neklasifikuojama kitaip  

I83 Kojų venų varikozė   

Išskyrus: komplikuojančią: 

• nėštumą (O22.0) 

• pogimdyminį laikotarpį (O87.8) 

I83.0 Kojų venų varikozė su opomis  

Bet kokia būklė, koduojama I83.9, kai yra opa arba patikslinama, kad yra išopėjimas  

Varikozinė opa (kojos, bet kurios dalies)  

I83.1 Kojų venų varikozė su uţdegimu  

Bet kokia būklė, koduojama I83.9, jei yra arba nurodomas uždegimas  

Stazinis dermatitas, neklasifikuojamas kitaip 

I83.2 Kojų venų varikozė, jei yra opa ir uţdegimas  

Bet kokia būklė, koduojama I83.9, kai yra opa ir uždegimas  

I83.9 Kojų venų varikozė, kai nėra opų arba uţdegimo  

Venų išsiplėtimas  }  

Venų varikozė  } kojos [bet kurios dalies] arba nepatikslintos vietos   

Mazgai    }  
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I84 Hemorojus 

0942 

Apima: hemorojų 

varikozines išangės ir tiesiosios žarnos venas  

Išskyrus: komplikuojantį: 

• gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O87.2) 

• nėštumą (O22.4) 

I84.0 Vidiniai trombuoti hemorojiniai mazgai  

I84.1 Vidiniai hemorojiniai mazgai, kai yra kitų komplikacijų  

Vidiniai hemorojiniai mazgai: 

• kraujuojantys  

• iškritę  

• įstrigę 

• išopėję 

I84.2 Vidiniai hemorojiniai mazgai, kai nėra komplikacijų  

Vidiniai hemorojiniai mazgai, neklasifikuojami kitaip   

I84.3 Išoriniai trombuoti hemorojiniai mazgai  

Perianalinė: 

• hematoma (netrauminė) 

• trombozė 

I84.4 Išoriniai hemorojiniai mazgai, kai yra kitų komplikacijų  

Išoriniai hemorojiniai mazgai:  

• kraujuojantys 

• iškritę 

• įstrigę 

• išopėję 

I84.5 Išoriniai hemorojiniai mazgai, kai nėra kitų komplikacijų  

Išoriniai hemorojiniai mazgai, neklasifikuojami kitaip   

I84.6 Liekamoji hemorojinė odos pigmentacija  

Išangės arba tiesiosios žarnos pigmentinės dėmės  

I84.7 Nepatikslinti trombuoti hemorojiniai mazgai  

Trombuoti hemorojiniai mazgai, nepatikslinti kaip vidiniai arba išoriniai  

I84.8 Nepatikslinti hemorojiniai mazgai, kai yra kitų komplikacijų  

Hemorojiniai mazgai, nepatikslinti kaip vidiniai arba išoriniai: 

• kraujuojantys 

• iškritę 

• įstrigę 

• išopėję 

I84.9 Nepatikslinti hemorojiniai mazgai, kai nėra komplikacijų  

Hemorojiniai mazgai, neklasifikuojami kitaip  

I85 Stemplės venų mazgai  

I85.0 Kraujuojantys varikoziniai stemplės mazgai  

I85.9 Nekraujuojantys varikoziniai stemplės mazgai  
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Varikoziniai stemplės mazgai, neklasifikuojami kitaip   

I86 Kitų vietų venų varikozė 

Išskyrus: tinklainės venų mazgus (H35.0) 

 nepatikslintos vietos venų mazgus (I83.9) 

I86.0 Polieţuviniai venų mazgai (varikozė) 

I86.1 Kapšelio venų mazgai (varikozė) 

Varikocelė  

I86.2 Dubens venų mazgai (varikozė) 

I86.3 Vulvos venų mazgai (varikozė) 

Išskyrus: komplikuojančius: 

• gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O87.8) 

• nėštumą (O22.1) 

I86.4 Skrandţio venų mazgai (varikozė) 

I86.8 Kitų patikslintų vietų venų mazgai (varikozė) 

Varikozinė nosies pertvaros opa  

I87 Kiti venų sutrikimai  

I87.0 Poflebitinis sindromas  

I87.1 Venos suspaudimas  

Venos susiaurėjimas  

Tuščiosios venos sindromas (apatinės) (viršutinės) 

Išskyrus: plaučių (I28.8) 

I87.2 Veninis nepakankamumas (lėtinis) (periferinis)  

I87.8 Kiti patikslinti venų sutrikimai  

I87.9 Venos sutrikimas, nepatikslintas  

I88 Nespecifinis limfadenitas  

Išskyrus: ūminį limfadenitą, išskyrus pasaito (L04.-) 

padidėjusius limfinius mazgus, neklasifikuojamus kitaip (R59.-) 

I88.0 Nespecifinis mezenterinis limfadenitas  

1111 

Pasaito limfadenitas (ūminis) (lėtinis)  

I88.1 Lėtinis limfadenitas, išskyrus pasaito limfmazgius 

Adenitas  - lėtinis, bet kurio limfmazgio, išskyrus pasaito limfmazgius  

Limfadenitas}  

I88.8 Kiti nespecifiniai limfadenitai  

I88.9 Nespecifinis limfadenitas, nepatikslintas   

Limfadenitas, neklasifikuojamas kitaip  
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I89 Kiti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai  

Išskyrus: chilocelę: 

• sergant filarioze (B74.-) 

• makštinio sėklidės dangalo (nesergant filarioze), neklasifikuojamą kitaip (N50.8) 

padidėjusius limfmazgius, neklasifikuojamus kitaip (R59.-) 

paveldimą limfedemą (Q82.0) 

limfedemą po krūties pašalinimo (I97.2) 

I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur  

Limfangiektazija  

I89.1 Limfangitas 

Limfangitas: 

• lėtinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• poūmis 

Išskyrus: ūminį limfangitą (L03.-) 

I89.8 Kiti patikslinti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai  

Chilocelė (nesergant filarioze) 

Lipomelanotinė retikuliozė  

I89.9 Neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai, nepatikslinti  

Limfagyslių liga, neklasifikuojama kitaip  

KITI IR NEPATIKSLINTI KRAUJOTAKOS SISTEMOS SUTRIKIMAI  

(I95–I99) 

I95 Hipotenzija  

Išskyrus: kardiovaskulinį kolapsą (R57.9) 

nėščiųjų hipotenzijos sindromą (O26.5) 

nespecifinį kraujospūdžio sumažėjimą, neklasifikuojamą kitaip (R03.1) 

I95.0 Idiopatinė hipotenzija  

I95.1 Ortostatinė hipotenzija  

Hipotenzija, pozicinė  

Išskyrus: neurogeninę ortostatinę hipotenziją *Šai-Dragerio (Shy-Drager)] (G90.3) 

I95.2 Vaistų sukelta hipotenzija  

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius). 

I95.8 Kitos hipotenzijos 

Lėtinė hipotenzija 

I95.9 Hipotenzija, nepatikslinta  

I97 Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur  

Išskyrus: šoką po procedūros (T81.1) 

I97.0 Pokardiotominis sindromas  
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I97.1 Kiti funkciniai sutrikimai po širdies operacijų  

Širdies nepakankamumas - po širdies operacijos ar dėl protezuoto vožtuvo  

Širdies silpnumas  }  

I97.2 Limfedemos po krūties pašalinimo sindromas  

Elefantiazė (dramblialigė) }  dėl krūties pašalinimo 

Limfagyslių obliteracija     }  

I97.8 Kiti sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur  

I97.9 Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūros, nepatikslinti  

I98* Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Išskyrus: sutrikimus, šiame skyriuje klasifikuojamus kitose žvaigždute pažymėtose grupėse  

I98.0* Kardiovaskulinis sifilis  

Įgimtas kardiovaskulinis sifilis, vėlyvas (A50.5†) 

I98.1* Kardiovaskuliniai sutrikimai sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur   

Kardiovaskulinis pakenkimas sergant pinta [karate (carate)] (A67.2†) 

I98.2* Stemplės venų mazgai, nenurodant kraujavimo, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Stemplės venų mazgai, nenurodant kraujavimo, sergant:  

• kepenų sutrikimais (K70–K71†, K74.-†) 

• šistosomoze *bilarzioze] (B65.-†) 

I98.3* Kraujuojantys stemplės venų mazgai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Kraujuojantys stemplės venų mazgai sergant: 

• kepenų sutrikimais (K70–K71†, K74.-†) 

• šistosomoze *bilarzioze] (B65.-†) 

I98.8* Kiti patikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

I99 Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai 

 

10 SKYRIUS 

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS 

(J00–J99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

J00–J06 Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

J09–J18 Gripas ir pneumonija 

J20–J22 Kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos 

J30–J39 Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos 

J40–J47 Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos 

J60–J70 Išorinių veiksnių sukeltos plaučių ligos 

J80–J84 Kitos kvėpavimo takų ligos, daugiausia paţeidţiančios intersticinį audinį 

J85–J86 Pūlingos ir nekrozinės apatinių kvėpavimo takų būklės 

J90–J94 Kitos pleuros ligos 

J95–J99 Kitos kvėpavimo sistemos ligos 
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Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

J17*  Pneumonija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J91*  Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J99*  Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Pastaba: kai aprašoma kvėpavimo sistemos būklė vystosi daugiau kaip vienoje srityje ir nežymima specialiu kodu, ji turi būti 

klasifikuojama pagal žemiau esančią anatominę sritį (pvz., tracheobronchitas, klasifikuojamas kaip bronchitas, 

pagal kategoriją J40). 

Išskyrus:   tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 

tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir plaikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtus sklaidos ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

 sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

ŪMINĖS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS 

(J00–J06) 

Išskyrus: lėtinę obstrukcinę plaučių ligą su paūmėjimu, neklasifikuojamą kitaip (J44.1) 

J00 Ūminis nazofaringitas [peršalimas] 

Rinitas (ūminis) 

Nosies kataras, ūminis 

Nazofaringitas: 

• infekcinis, neklasifikuojamas kitaip 

• neklasifikuojamas kitaip 

Rinitas: 

• ūminis 

• infekcinis 

Išskyrus: nazofaringitą, lėtinį (J31.1) 

faringitą: 

• ūminį (J02.-) 

• lėtinį (J31.2) 

•neklasifikuojamą kitaip (J02.9) 

rinitą: 

• alerginį (J30.1–J30.4) 

• lėtinį (J31.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (J31.0) 

• vazomotorinį (J30.0) 

gerklės uždegimą: 

• ūminį (J02.-) 

• lėtinį (J31.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (J02.9) 

J01 Ūmini sinusitas 

Apima: abscesą  }  

empiemą  }  

infekciją  - ūminį, ančių (prienosinių) 

uždegimą  }  

supūliavimą  } 
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Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: sinusitą, lėtinį ar neklasifikuojamą kitaip (J32.-) 

J01.0 Ūminis ţandinis (maksiliarinis) sinusitas 

Ūminis antritas 

J01.1 Ūminis kaktinis (frontalinis) sinusitas 

J01.2 Ūminis akytkaulinis(etmoidalinis) sinusitas 

J01.3 Ūminis pleištakaulinis (sfenoidalinis) sinusitas 

J01.4 Ūminis pansinusitas 

J01.8 Kitas ūminis sinusitas 

Ūminis sinusitas, pažeidžiantis daugiau kaip vieną prienosinį antį, tačiau ne pansinusitas 

J01.9 Ūminis sinusitas, nepatikslintas 

J02 Ūminis faringitas 

Apima: ūminį gerklės skausmą 

Išskyrus: abscesą: 

• peritonzilinį (J36) 

• ryklės (J39.1) 

• retrofaringinį (J39.0) 

ūminį laringofaringitą (J06.0) 

lėtinį faringitą (J31.2) 

J02.0 Streptokokinis faringitas 

Streptokokinis gerklės uždegimas 

Išskyrus: skarlatiną (A38) 

J02.8 Ūminis faringitas, sukeltas kitų patikslintų organizmų 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: faringitą (sukeltą): 

• enterovirusų, pūslelinį (B08.5) 

• pūslelinės viruso *herpes simplex] (B00.2) 

• infekcinės mononukleozės (B27.-) 

• gripo viruso: 

 • nustatyto (J09, J10.1) 

 • nenustatyto (J11.1) 

J02.9 Ūminis faringitas, nepatikslintas 

Faringitas (ūminis): 

• gangreninis 

• infekcinis, neklasifikuojamas kitaip  

• neklasifikuojamas kitaip 

• pūlingas 

• opinis 

Gerklės uždegimas (ūminis), neklasifikuojamas kitaip 
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J03 Ūminis tonzilitas 

0804 

Išskyrus: peritonzilinį abscesą (J36) 

gerklės uždegimą: 

• ūminį (J02.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (J02.9) 

• streptokokinį (J02.0) 

J03.0 Streptokokinis tonzilitas 

J03.8 Ūminis tonzilitas, sukeltas kitų patikslintų organizmų 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: pūslelinės virusų *herpes simplex+ sukeltą faringotonzilitą (B00.2) 

J03.9 Ūminis tonzilitas, nepatikslintas 

Tonzilitas (ūminis): 

• folikulinis 

• gangreninis 

• infekcinis 

• nepatikslintas 

• opinis 

J04 Ūminis laringitas ir tracheitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: ūminį obstrukcinį laringitą *krupą+ ir epiglotitą (J05.-) 

gerklų spazmą (stridulus) (J38.5) 

J04.0 Ūminis laringitas 

Laringitas (ūminis): 

• neklasifikuojamas kitaip 

• edeminis 

• subglotinis 

• pūlingas 

• opinis 

Išskyrus: lėtinį laringitą (J37.0) 

laringitą sergant gripu, sukeltą gripo viruso: 

• nustatyto (J09, J10.1) 

• nenustatyto (J11.1) 

J04.1 Ūminis tracheitas 

Tracheitas (ūminis): 

• katarinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: lėtinį tracheitą (J42) 

J04.2 Ūminis laringotracheitas 

Laringotracheitas, neklasifikuojamas kitaip 

Tracheitas (ūminis) su laringitu (ūminiu) 

Išskyrus: lėtinį laringotracheitą (J37.1) 
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J05 Ūminis obstrukcinis laringitas [krupas] ir epiglotitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

J05.0 Ūminis obstrukcinis laringitas [krupas] 

Obstrukcinis laringitas, neklasifikuojamas kitaip 

J05.1 Ūminis epiglotitas 

Epiglotitas, neklasifikuojamas kitaip 

J06 Ūminės kelias vietas paţeidţiančios ir nepatikslintos vietos viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos 

Išskyrus: ūminę kvėpavimo takų infekciją, neklasifikuojamą kitaip (J22) 

sukeltą gripo viruso: 

• nustatyto (J09, J10.1) 

• nenustatyto (J11.1) 

J06.0 Ūminis laringofaringitas 

J06.8 Ūminės kelias vietas paţeidţiančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

J06.9 Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta 

Viršutinių kvėpavimo takų: 

• liga, ūminė 

• infekcija, neklasifikuojama kitaip 

GRIPAS IR PNEUMONIJA 

(J09–J18)  

J09 Gripas, sukeltas nustatyto paukščių gripo viruso 

Gripas, kurį sukėlė gripo virusas, kuriuo įprastai užsikrečia tik paukščiai ir rečiau – kiti gyvūnai. 

J10 Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų 

Išskyrus: Haemophilus influenzae [H. influenzae]: 

• infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A49.2) 

• meningitą (G00.0) 

• pneumoniją (J14) 

J10.0 Gripas su pneumonija, nustatytas kitas gripo virusas 

Gripo sukelta (broncho) pneumonija, nustatytas kitas gripo virusas 

J10.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų paţeidimais, nustatytas kitas gripo virusas 

Gripas 

Gripo sukelta: 

• ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija  }  

• laringitas     } nustatytas kitas gripo virusas 

• faringitas     }  

• skystis pleuros ertmėje     }  

J10.8 Gripas su kitais paţeidimais, nustatytas kitas gripo virusas 

Gripo sukelta encefalopatija   }  

Gripo sukeltas:    } nustatytas kitas gripo virusas 

• gastroenteritas     }  

• miokarditas (ūminis)     }  
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J11 Gripas, virusas nenustatytas 

Apima: gripą   - nenurodyta, kad yra nustatytas ligą sukėlęs virusas 

virusinį gripą   } 

Išskyrus: Haemophilus influenzae [H. influenzae]: 

• infekciją, neklasifikuojamą kitaip (A49.2) 

• meningitą (G00.0) 

• pneumoniją (J14) 

J11.0 Gripas su pneumonija, virusas nenustatytas 

Gripo sukelta (broncho) pneumonija, nepatikslinta, arba ligą sukėlęs virusas nenustatytas 

J11.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų paţeidimais, virusas nenustatytas 

Gripas, neklasifikuojamas kitaip 

Gripo sukelta: 

• ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija  }  

• laringitas     } nepatikslinta, arba ligą sukėlęs virusas nenustatytas 

• faringitas     }  

• skystis pleuros ertmėje     }  

J11.8 Gripas su kitais paţeidimais, virusas nenustatytas 

Gripo sukelta encefalopatija }  

Gripo sukeltas:  - nepatikslinta, arba ligą sukėlęs virusas nenustatytas 

• gastroenteritas   }  

• miokarditas (ūminis)   }  

J12 Virusų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

Apima: virusų, išskyrus gripo virusus, sukeltą bronchopneumoniją 

Išskyrus: pneumonitą dėl įgimtos raudonukės (P35.0) 

pneumoniją: 

• aspiracinę (sukeltą): 

 • anestezijai naudojamo medikamento: 

  • prasidėjus sąrėmiams ir per gimdymą (O74.0) 

  • nėštumo (O29.0) 

  • pogimdyminiu laikotarpiu (O89.0) 

 • naujagimių(P24.9) 

 • neklasifikuojamą kitaip (J69.0) 

 • kietųjų medžiagų ir skysčių (J69.-) 

• įgimtą (P23.0) 

• sergant gripu (J09, J10.0, J11.0) 

• intersticinę, neklasifikuojamą kitaip (J84.9) 

• lipoidinę (J69.1) 

J12.0 Adenovirusų sukelta pneumonija 

J12.1 Respiracinio sincitinio viruso sukelta pneumonija 

J12.2 Paragripo viruso sukelta pneumonija 

J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija 

J12.9 Virusų sukelta pneumonija, nepatikslinta 

J13 Streptococcus pneumoniae sukelta pneumonija 
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S. pneumoniae sukelta bronchopneumonija 

Išskyrus: įgimtą S. pneumoniae sukeltą pneumoniją (P23.6) 

kitų streptokokų sukeltą pneumoniją (J15.3–J15.4) 

J14 Haemophilus influenzae sukelta pneumonija 

H. influenzae sukelta bronchopneumonija 

Išskyrus: įgimtą H. influenzae sukeltą pneumoniją (P23.6) 

J15 Bakterijų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

Apima: bronchopneumoniją, kurią sukėlė kitos bakterijos, išskyrus S. pneumoniae ir H. influenzae 

Išskyrus: chlamidijų sukeltą pneumoniją (J16.0) 

įgimtą pneumoniją (P23.-) 

legioneliozę (A48.1) 

J15.0 Klebsielės (Klebsiella pneumoniae) sukelta pneumonija 

J15.1 Pseudomonų (Pseudomonas) sukelta pneumonija 

J15.2 Stafilokokų sukelta pneumonija 

J15.3 B grupės streptokokų sukelta pneumonija 

J15.4 Kitų streptokokų sukelta pneumonija 

Išskyrus: pneumoniją, sukeltą: 

• Streptococcus pneumoniae (J13) 

• B grupės streptokokų (J15.3) 

J15.5 Ţarnyno lazdelės (Escherichia coli) sukelta pneumonija 

J15.6 Kitų aerobinių gram neigiamų bakterijų sukelta pneumonija 

Serratia marcescens sukelta pneumonija 

J15.7 Mikoplazmos (Mycoplasma pneumoniae) sukelta pneumonija 

J15.8 Kita bakterijų sukelta pneumonija 

J15.9 Bakterijų sukelta pneumonija, nepatikslinta 

J16 Kitų infekcinių veiksnių sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: ornitozę (A70) 

pneumocistozę (B59) 

pneumoniją: 

• įgimtą (P23.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (J18.9) 

J16.0 Chlamidijų sukelta pneumonija 

J16.8 Kitų patikslintų infekcijos sukėlėjų sukelta pneumonija 

J17* Pneumonija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J17.0* Pneumonija sergant bakterijų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Pneumonija (sukelta) (sergant): 
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• aktinomikoze (A42.0†) 

• juodlige (A22.1†) 

• gonorėja (A54.8†) 

• nokardioze (A43.0†) 

• salmonelių sukelta infekcija (A02.2†) 

• tuliaremija (A21.2†) 

• vidurių šiltine (A01.0†) 

• kokliušu (A37.-†) 

J17.1* Pneumonija sergant virusų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Pneumonija sergant: 

• citomegalo viruso sukelta liga (B25.0†) 

• raudonuke (B06.8†) 

J17.2* Pneumonija sergant mikozėmis 

Pneumonija sergant: 

• kandidoze (B37.1†) 

• kokcidioidomikoze (B38.0–B38.2†) 

• histoplazmoze (B39.-†) 

J17.3* Pneumonija sergant parazitų sukeltomis ligomis 

Pneumonija sergant: 

• askaridoze (B77.8†) 

• šistosomoze *bilarzioze] (B65.-†) 

• toksoplazmoze (B58.3†) 

J17.8* Pneumonija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Pneumonija (sergant): 

• ornitoze (A70†) 

• Ku (Q) karštlige (A78†) 

• ūminiu reumatu (I00†) 

• sukelta spirochetų, neklasifikuojama kitaip (A69.8†) 

J18 Pneumonija, sukėlėjas nenustatytas 

1004 

Išskyrus: plaučių abscesą sergant pneumonija (J85.1) 

medikamentų sukeltus plaučių intersticinio audinio pažeidimus (J70.2–J70.4) 

pneumoniją: 

• aspiracinę (sukeltą): 

 • anestezijai naudojamo medikamento: 

  • prasidėjus sąrėmiams ir per gimdymą (O74.0) 

  • nėštumo (O29.0) 

  • pogimdyminiu laikotarpiu (O89.0) 

 • naujagimių (P24.9) 

 • neklasifikuojamą kitaip (J69.0) 

 • kietųjų medžiagų ir skysčių (J69.-) 

• įgimtą (P23.9) 

• intersticinę, nepatikslintą (J84.9) 

• lipoidinę (J69.1) 

• įprastą intersticinę (J84.1) 

išorinių veiksnių sukeltą pneumonitą (J67–J70) 

J18.0 Bronchopneumonija, nepatikslinta 

Išskyrus: bronchiolitą (J21.-) 
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J18.1 Skiltinė pneumonija, nepatikslinta 

J18.2 Hipostazinė pneumonija, nepatikslinta 

J18.8 Kita pneumonija, sukėlėjas nepatikslintas 

J18.9 Pneumonija, nepatikslinta 

KITOS ŪMINĖS APATINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS 

(J20–J22)  

Išskyrus:     lėtinę obstrukcinę plaučių ligą su ūminiu (-ia): 

• paūmėjimu, neklasifikuojamu kitaip (J44.1) 

• apatinių kvėpavimo takų infekcija (J44.0) 

J20 Ūminis bronchitas 

Apima: bronchitą: 

• ūminį ir poūmį (su): 

 • bronchų spazmu 

 • fibrininį 

 • membraninį 

 • pūlingą 

 • septinį 

 • tracheitu 

• neklasifikuojamą kitaip, jaunesniems kaip 15 metų amžiaus asmenims 

tracheobronchitą, ūminį 

Išskyrus: bronchitą: 

• alerginį, neklasifikuojamą kitaip (J45.0) 

• lėtinį: 

 • gleivingą ir pūlingą (J41.1) 

 • neklasifikuojamą kitaip (J42) 

 • obstrukcinį (J44.-) 

 • paprastąjį (J41.0) 

• neklasifikuojamą kitaip, 15 metų amžiaus ir vyresniems asmenims (J40) 

tracheobronchitą: 

• lėtinį: 

 • neklasifikuojamą kitaip (J42) 

 • obstrukcinį (J44.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (J40) 

J20.0 Ūminis bronchitas, sukeltas mikoplazmos (Mycoplasma pneumoniae) 

J20.1 Ūminis bronchitas, sukeltas Haemophilus influenzae 

J20.2 Ūminis bronchitas, sukeltas streptokokų 

J20.3 Ūminis bronchitas, sukeltas koksakio virusų 

J20.4 Ūminis bronchitas, sukeltas paragripo viruso 

J20.5 Ūminis bronchitas, sukeltas respiracinio sincitinio viruso 

J20.6 Ūminis bronchitas, sukeltas rinovirusų 

J20.7 Ūminis bronchitas, sukeltas echovirusų 
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J20.8 Ūminis bronchitas, sukeltas kitų patikslintų sukėlėjų 

J20.9 Ūminis bronchitas, nepatikslintas 

J21 Ūminis bronchiolitas 

Apima: su bronchų spazmu 

J21.0 Ūminis bronchiolitas, sukeltas respiracinio sincitinio viruso 

J21.8 Ūminis bronchiolitas, sukeltas kitų patikslintų sukėlėjų 

J21.9 Ūminis bronchiolitas, nepatikslintas 

Bronchiolitas (ūminis) 

J22 Nepatikslinta ūminė apatinių kvėpavimo takų infekcija 

Ūminė (apatinių) kvėpavimo (takų) infekcija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: viršutinių kvėpavimo takų infekciją (ūminę) (J06.9) 

KITOS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS 

(J30–J39)  

J30 Vazomotorinis ir alerginis rinitas 

Apima: priepuolinę rinorėją 

Išskyrus: alerginį rinitą sergant astma (J45.0) 

 rinitą, neklasifikuojamą kitaip (J31.0) 

J30.0 Vazomotorinis rinitas 

J30.1 Alerginis rinitas, sukeltas ţiedadulkių 

Alergija žiedadulkėms, nepatikslinta 

Šienligė 

Polinozė 

J30.2 Kitas sezoninis alerginis rinitas 

J30.3 Kitas alerginis rinitas 

Nuolatinis alerginis rinitas 

J30.4 Alerginis rinitas, nepatikslintas 

J31 Lėtinis rinitas, nazofaringitas ir faringitas 

J31.0 Lėtinis rinitas 

Ozena 

Rinitas (lėtinis): 

• atrofinis 

• granuliozinis 

• hipertrofinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• obstrukcinis 

• pūlingas 

• opinis 
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Išskyrus: rinitą: 

• alerginį (J30.1–J30.4) 

• vazomotorinį (J30.0) 

J31.1 Lėtinis nazofaringitas 

Išskyrus: nazofaringitą, ūminį arba neklasifikuojamą kitaip (J00) 

J31.2 Lėtinis faringitas 

Lėtinis gerklės uždegimas 

Faringitas (lėtinis): 

• atrofinis 

• granulinis 

• hipertrofinis 

Išskyrus: faringitą, ūminį arba neklasifikuojamą kitaip (J02.9) 

J32 Lėtinis sinusitas 

Apima: abscesą  }  

empiemą  }  (lėtinį) ančių (prienosinių) 

infekciją  }  

supūliavimą  } 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: ūminį sinusitą (J01.-) 

J32.0 Lėtinis ţandinis (maksilinis) sinusitas 

Antritas (lėtinis) 

Viršutinio žandikaulio sinusitas, neklasifikuojamas kitaip 

J32.1 Lėtinis kaktinis (frontalinis) sinusitas 

Kaktinis sinusitas, neklasifikuojamas kitaip 

J32.2 Lėtinis akytkaulinis (etmoidalinis) sinusitas 

Akytkaulinis sinusitas, neklasifikuojamas kitaip 

J32.3 Lėtinis pleištakaulinis (sfenoidalinis) sinusitas 

Lėtinis pleištakaulinis sinusitas, neklasifikuojamas kitaip 

J32.4 Lėtinis pansinusitas 

Pansinusitas, neklasifikuojamas kitaip 

J32.8 Kitas lėtinis sinusitas 

Sinusitas (lėtinis), pažeidžiantis daugiau kaip vieną prienosinį antį, tačiau ne pansinusitas 

J32.9 Lėtinis sinusitas, nepatikslintas 

Sinusitas (lėtinis), neklasifikuojamas kitaip 

J33 Nosies polipai 

Išskyrus: adenoidinius polipus (D14.0) 

J33.0 Nosies ertmės polipas 

Polipas: 

• choaninis 

• nosiaryklės 
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J33.1 Polipinė prienosinio ančio degeneracija 

Voukso (Woakes) sindromas arba etmoiditas 

J33.8 Kitas prienosinio ančio  polipas 

Polipas prienosinio ančio: 

• priedinio 

• akytkaulinio 

• žandinio 

• pleištakaulinio 

J33.9 Nosies polipas, nepatikslintas 

J34 Kiti nosies ir prienosinių ančių paţeidimai 

Išskyrus: nosies pertvaros varikozinę opą (I86.8) 

J34.0 Nosies abscesas, furunkulas ir karbunkulas 

Celiulitas  }  

Nekrozė  } nosies (pertvaros) 

Išopėjimas  }  

J34.1 Nosies ir prienosinio ančio cista bei mukocelė 

J34.2 Iškrypusi nosies pertvara 

Pertvaros iškrypimas ar išlinkimas (nosies) (įgytas) 

J34.3 Nosies kriauklių hipertrofija 

J34.8 Kiti patikslinti nosies ir prienosinių ančių paţeidimai 

Nosies pertvaros perforacija, neklasifikuojama kitaip 

Rinolitas 

J35 Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos 

J35.0 Lėtinis tonzilitas 

0804 

Išskyrus: tonzilitą: 

• ūminį (J03.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (J03.9) 

J35.1 Tonzilių hipertrofija 

Tonzilių padidėjimas 

J35.2 Adenoidų hipertrofija 

Adenoidų padidėjimas 

J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija 

J35.8 Kitos lėtinės tonzilių ir adenoidų ligos 

Adenoidų vegetacijos 

Amigdalolitas (tonzilių akmuo) 

Tonzilių randas (ir adenoidų) 

Tonzilių liekanos 

Tonzilių opa 

J35.9 Tonzilių ir adenoidų lėtinė liga, nepatikslinta 

Tonzilių ir adenoidų liga (lėtinė), neklasifikuojama kitaip 
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J36 Peritonzilinis abscesas 

Tonzilių abscesas 

Peritonzilinis celiulitas 

Pūlinga angina 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: retrofaringinį abscesą (J39.0) 

tonzilitą: 

• ūminį (J03.-) 

• lėtinį (J35.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (J03.9) 

J37 Lėtinis laringitas ir laringotracheitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

J37.0 Lėtinis laringitas 

Laringitas: 

• katarinis 

• hipertrofinis 

• sausasis 

Išskyrus: laringitą: 

• ūminį (J04.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (J04.0) 

• obstrukcinį (ūminį) (J05.0) 

J37.1 Lėtinis laringotracheitas 

Lėtinis: 

• laringitas su tracheitu (lėtiniu) 

• tracheitas su laringitu 

Išskyrus: laringotracheitą: 

• ūminį (J04.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (J04.2) 

tracheitą: 

• ūminį (J04.1) 

• lėtinį (J42) 

• nepatikslintą (J04.1) 

J38 Balso klosčių ir gerklų ligos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: laringitą: 

• obstrukcinį (ūminį) (J05.0) 

• opinį (J04.0) 

subglotinę stenozę, išsivysčiusią po procedūros (J95.5) 

stridorą (švilpesį): 

• įgimtą, gerklų, neklasifikuojamą kitaip (P28.89) 

• neklasifikuojamą kitaip (R06.1) 

J38.0 Balso klosčių ir gerklų paralyţius 

Laringoplegija 

Balso klosčių paralyžius 

J38.00 Balso klosčių ir gerklų paralyţius, nepatikslintas 
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J38.01 Balso klosčių ir gerklų paralyţius, vienpusis, dalinis 

J38.02 Balso klosčių ir gerklų paralyţius, vienpusis, visiškas 

J38.03 Balso klosčių ir gerklų paralyţius, dvipusis, dalinis 

J38.04 Balso klosčių ir gerklų paralyţius, dvipusis, visiškas 

J38.1 Balso klosčių ir gerklų polipas 

Išskyrus:  adenomatozinius polipus (D14.1) 

J38.2 Balso klosčių mazgeliai 

Chorditas (fibrininis) (mazginis) (gumbinis) 

Dainininko mazgeliai 

Mokytojo mazgeliai 

J38.3 Kitos balso klosčių ligos 

Abscesas   }   

Celiulitas   }   

Granulioma  - balso klostės (-ių) 

Leukokeratozė  }  

Leukoplakija  }  

J38.4 Gerklų edema 

Edema: 

• balso klosčių 

• subglotinė 

• supraglotinė 

Išskyrus: laringitą: 

• ūminį obstrukcinį *krupą+ (J05.0) 

• edeminį (J04.0) 

J38.5 Gerklų spazmas 

Laringizmas (stridulus) 

J38.6 Gerklų stenozė 

J38.7 Kitos gerklų ligos 

Abscesas    }  

Celiulitas    }  

Liga, neklasifikuojama kitaip   }  

Nekrozė     - gerklų 

Pachidermija   }  

Perichondritas   }  

Opa      }  

J39 Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos 

Išskyrus: ūminę kvėpavimo takų infekciją: 

• neklasifikuojamą kitaip (J22) 

• viršutinę (J06.9) 

viršutinių kvėpavimo takų uždegimą, sukeltą cheminių medžiagų, dujų, dūmų ar garų (J68.2) 

J39.0 Retrofaringinis ir parafaringinis abscesas 

Perifaringinis abscesas 

Išskyrus: peritonzilinį abscesą (J36) 
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J39.1 Kiti ryklės abscesai 

Ryklės celiulitas 

Nosiaryklės abscesas 

J39.2 Kitos ryklės ligos 

Cista  - ryklės arba nosiaryklės 

Edema  }  

Išskyrus: faringitą: 

• lėtinį (J31.2) 

• opinį (J02.9) 

J39.3 Viršutinių kvėpavimo takų padidinto jautrumo reakcija, vieta nepatikslinta 

J39.8 Kitos patikslintos viršutinių kvėpavimo takų ligos 

J39.9 Viršutinių kvėpavimo takų liga, nepatikslinta 

LĖTINĖS APATINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS 

(J40–J47) 

Išskyrus: cistinę fibrozę (E84.-) 

J40 Bronchitas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis 

Bronchitas: 

• katarinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• su tracheitu, neklasifikuojamu kitaip 

Tracheobronchitas, neklasifikuojamas kitaip 

 

Pastaba: galima daryti prielaidą, kad bronchitas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis, jaunesniems kaip 15 

metų amžiaus asmenims yra ūminis ir turi būti klasifikuojamas J20.-. 

Išskyrus: bronchitą: 

• alerginį, neklasifikuojamą kitaip (J45.0) 

• astminį, neklasifikuojamą kitaip (J45.9) 

• cheminį (ūminį) (J68.0) 

J41 Paprastas, gleiviškai pūlingas lėtinis bronchitas 

Išskyrus: lėtinį bronchitą: 

• neklasifikuojamą kitaip (J42) 

• obstrukcinį (J44.-) 

J41.0 Paprastas lėtinis bronchitas 

J41.1 Gleiviškai pūlingas lėtinis bronchitas 

J41.8 Mišrus paprastas, gleiviškai pūlingas lėtinis bronchitas 

J42 Nepatikslintas lėtinis bronchitas 

Lėtinis: 

• bronchitas, neklasifikuojamas kitaip 

• tracheitas 

• tracheobronchitas 
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Išskyrus: lėtinį: 

• astminį bronchitą (J44.-) 

• bronchitą: 

 • paprastą, gleiviškai pūlingą (J41.-) 

 • su kvėpavimo takų obstrukcija (J44.-) 

• emfizeminį bronchitą (J44.-) 

• obstrukcinę plaučių ligą, neklasifikuojamą kitaip (J44.9) 

J43 Emfizema 

Išskyrus: emfizemą: 

• kompensacinę (J98.3) 

• sukeltą įkvėptų cheminių medžiagų, dūmų, dujų ar garų (J68.4) 

• intersticinę: 

 • naujagimių (P25.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (J98.2) 

• tarpuplaučio (J98.2) 

• chirurginę (poodinę) (T81.8) 

• trauminę poodinę (T79.7) 

• su lėtiniu (obstrukciniu) bronchitu (J44.-) 

emfizeminį (obstrukcinį) bronchitą (J44.-) 

J43.0 Mak Leodo (MacLeod) sindromas 

Vienpusė: 

• emfizema 

• plaučio oringumo padidėjimas 

J43.1 Panlobulinė emfizema 

Panacinarinė emfizema 

J43.2 Centrilobulinė emfizema 

J43.8 Kita emfizema 

J43.9 Emfizema, nepatikslinta 

Emfizema (plaučių) (plautinė): 

• pūslinė 

• nepatikslinta 

• vezikulinė 

Emfizeminė pūslė 

J44 Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga 

1008 

Apima: lėtinį: 

• bronchitą: 

 • astminį (obstrukcinį) 

 • emfizeminį 

 • su: 

  • kvėpavimo takų obstrukcija 

  • emfizema 

• obstrukcinius: 

 • astmą 

 • bronchitą 

 • tracheobronchitą 

Išskyrus: astmą (J45.-) 
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astminį bronchitą, neklasifikuojamą kitaip (J45.9) 

bronchektazes (J47) 

lėtinį: 

• bronchitą: 

 • neklasifikuojamą kitaip (J42) 

 • paprastą, gleiviškai pūlingą (J41.-) 

• tracheitą (J42) 

• tracheobronchitą (J42) 

emfizemą (J43.-) 

išorinių veiksnių sukeltą plaučių ligą (J60–J70) 

J44.0 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga su ūmine apatinių kvėpavimo takų infekcija 

Išskyrus: su gripu (J09–J11) 

J44.1 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga su paūmėjimu, nepatikslinta 

J44.8 Kita patikslinta lėtinė obstrukcinė plaučių liga 

Lėtinis bronchitas: 

• astminis (obstrukcinis), neklasifikuojamas kitaip 

• emfizeminis, neklasifikuojamas kitaip 

• obstrukcinis, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: su: 

• paūmėjimu (J44.1) 

• ūmine apatinių kvėpavimo takų infekcija (J44.0) 

J44.9 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, nepatikslinta 

Lėtinė obstrukcinė: 

• kvėpavimo takų liga, neklasifikuojama kitaip 

• plaučių liga, neklasifikuojama kitaip 

J45 Astma 

1002 

Išskyrus: ūminę sunkią astmą (J46) 

lėtinį astminį (obstrukcinį) bronchitą (J44.-) 

lėtinę obstrukcinę astmą (J44.-) 

eozinofilinę astmą (J82) 

išorinių veiksnių sukeltas plaučių ligas (J60–J70) 

astminę būklę (J46) 

J45.0 Dominuojanti alerginė astma 

Alerginis: 

• bronchitas, neklasifikuojamas kitaip 

• rinitas sergant astma 

Atopinė astma 

Egzogeninė alerginė astma 

Šienligė su astma 

J45.1 Nealerginė astma 

Idiosinkrazinė astma 

Endogeninė nealerginė astma 

J45.8 Mišri astma 

Būklių, išvardytų kategorijose J45.0 ir J45.1, derinys 

J45.9 Astma, nepatikslinta 
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Astminis bronchitas, neklasifikuojamas kitaip 

Vėlai prasidėjusi astma 

J46 Astminė būklė 

1002 

Ūminė sunki astma 

J47 Bronchektazės 

Bronchiolektazės 

Išskyrus: įgimtas bronchektazes (Q33.4) 

 tuberkuliozines bronchektazes (sergant liga) (A15–A16) 

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ SUKELTOS PLAUČIŲ LIGOS 

(J60–J70) 

Išskyrus: astmą, klasifikuojamą J45.- 

J60 Angliakasių pneumokoniozė 

Antrakosilikozė 

Antrakozė 

Angliakasio plaučiai 

Išskyrus: sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 (J65) 

J61 Pneumokoniozė, sukelta asbesto ir kitų mineralinių skaidulų 

Asbestozė 

Išskyrus: pleuros apnašas sergant asbestoze (J92.0) 

 sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 (J65) 

J62 Pneumokoniozė, sukelta silicio turinčių dulkių 

Apima: plaučių silikozinę fibrozę (sunkią) 

Išskyrus: pneumokoniozę sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 (J65) 

J62.0 Pneumokoniozė, sukelta talko dulkių 

J62.8 Pneumokoniozė, sukelta kitų silicio turinčių dulkių 

Silikozė, neklasifikuojamas kitaip 

J63 Pneumokoniozė, sukelta kitų neorganinių dulkių 

Išskyrus: sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 (J65) 

J63.0 Aliuminozė (plaučių) 

J63.1 Boksitinė fibrozė (plaučių) 

J63.2 Beriliozė 

J63.3 Grafitinė fibrozė (plaučių) 

J63.4 Siderozė 
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J63.5 Stanozė 

J63.8 Pneumokoniozė, sukelta kitų patikslintų neorganinių dulkių 

J64 Nepatikslinta pneumokoniozė 

Išskyrus: sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 (J65) 

J65 Pneumokoniozė sergant tuberkulioze 

Bet kokia kategorijose J60–J64 išvardyta būklė, sergant tuberkulioze, klasifikuojama A15–A16 

J66 Kvėpavimo takų liga, sukelta specifinių organinių dulkių 

Išskyrus: bagasozę (J67.1) 

fermerio plaučius (J67.0) 

organinių dulkių sukeltą alerginį pneumonitą (J67.-) 

reaktyvinės kvėpavimo takų disfunkcijos sindromas (J68.3) 

J66.0 Bisinozė 

Medvilnės dulkių sukelta kvėpavimo takų liga 

J66.1 Linų braukėjo liga 

J66.2 Kanabinozė 

J66.8 Kvėpavimo takų liga, sukelta kitų specifinių organinių dulkių 

J67 Alerginis pneumonitas, sukeltas organinių dulkių 

Apima: alerginį alveolitą ir pneumonitą, sukeltą įkvėptų organinių dulkių ir grybelių, aktinomicetų ar 

kitos kilmės dalelių 

Išskyrus: pneumonitą, sukeltą įkvėptų cheminių medžiagų, dūmų, dujų ar garų (J68.0) 

J67.0 Fermerio plaučiai 

Pjovėjo plautis 

Šieno ruošėjo plautis 

Supelijusio šieno liga 

J67.1 Bagasozė 

Cukrašvendrių spaudėjo: 

• liga 

• pneumonitas 

J67.2 Paukščių mėgėjo plautis 

Australinių papūgėlių mėgėjo liga arba plautis 

Balandžių mėgėjo liga arba plautis 

J67.3 Suberozė 

Kamščių gamintojo liga ar plautis 

Kamščių gamybos darbininko liga ar plautis 

J67.4 Salyklo gamintojo plautis 

Aspergillus clavatus sukeltas alveolitas 

J67.5 Grybų augintojo plautis 

J67.6 Klevo ţievės lupėjo plautis 
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Cryptostroma corticale (žievinės kriptosomos) sukeltas alveolitas 

Kriptostromozė 

J67.7 Kondicionieriumi ar oro drėkintuvu paţeistas plautis 

Alerginis alveolitas, sukeltas grybelių, termofilinių aktinomicetų ir kitų organizmų, augančių ventiliacijos *oro 

kondicionavimo] sistemose 

J67.8 Alerginis pneumonitas, sukeltas kitų organinių dulkių 

Sūrio plovėjo plautis 

Kavos paruošėjo plautis 

Žuvies paruošėjo plautis 

Kailiadirbio plautis 

Sekvojozė 

J67.9 Alerginis pneumonitas, sukeltas nepatikslintų organinių dulkių 

Alerginis alveolitas (egzogeninis), neklasifikuojamas kitaipPneumonitas dėl padidėjusio jautrumo,  

neklasifikuojamas kitaip 

J68 Kvėpavimo takų būklės, sukeltos įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

J68.0 Bronchitas ir pneumonitas, sukeltas įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

Cheminis bronchitas (ūminis) 

J68.1 Plaučių edema, sukelta įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

Cheminė plaučių edema (ūminė) 

J68.2 Viršutinių kvėpavimo takų uţdegimas, sukeltas įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų, 

neklasifikuojamas kitur 

J68.3 Kita ūminė ar poūmė kvėpavimo takų būklė, sukelta įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir 

garų 

Reaktyvinės kvėpavimo takų disfunkcijos sindromas 

J68.4 Lėtinės kvėpavimo takų būklės, sukeltos įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

Emfizema (išplitusi) (lėtinė)    }  

Obliteruojantis bronchiolitas (lėtinis) (poūmis)  } sukelti įkvėptų cheminių medžiagų, dujų, dūmų ir garų 

Plaučių fibrozė (lėtinė)    }  

J68.8 Kitos kvėpavimo takų būklės, sukeltos įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

J68.9 Nepatikslinta kvėpavimo takų būklė, sukelta įkvėptų cheminių medţiagų, dujų, dūmų ir garų 

J69 Pneumonitas, sukeltas kietųjų medţiagų ir skysčių 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: naujagimio aspiracijos sindromus (P24.-) 

J69.0 Pneumonitas, sukeltas maisto ir vėmimo 

Aspiracinė pneumonija (sukelta): 

• maisto (regurgitacija) 

• skrandžio sekreto 

• pieno 

• neklasifikuojama kitaip 

• išvemtų medžiagų (vėmalų) 

Išskyrus: Mendelsono (Mendelson) sindromą (J95.4) 
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J69.1 Pneumonitas, sukeltas aliejų ir esencijų 

Lipoidinė pneumonija 

J69.8 Pneumonitas, sukeltas kitų kietųjų medţiagų ir skysčių 

Pneumonitas, sukeltas kraujo aspiracijos 

J70 Kvėpavimo takų būklės, sukeltos kitų išorinių veiksnių 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

J70.0 Ūminis plaučių paţeidimas, sukeltas radiacijos 

Radiacinis pneumonitas 

J70.1 Lėtinis ir kitas plaučių paţeidimas, sukeltas radiacijos 

Plaučių fibrozė, sukelta radiacijos 

J70.2 Ūminiai medikamentų sukelti intersticinio plaučių audinio paţeidimai 

J70.3 Lėtiniai medikamentų sukelti intersticinio plaučių audinio paţeidimai 

J70.4 Medikamentų sukelti intersticinio plaučių audinio paţeidimai, nepatikslinti 

J70.8 Kvėpavimo takų būklės, sukeltos kitų patikslintų išorinių veiksnių 

J70.9 Kvėpavimo takų būklės, sukeltos nepatikslintų išorinių veiksnių 

KITOS KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS, DAUGIAUSIA PAŢEIDŢIANČIOS INTERSTICINĮ 

AUDINĮ 

(J80–J84)  

J80 Suaugusiųjų respiracinis sindromas 

Suaugusiųjų hialininių membranų liga 

J81 Plaučių edema 

0920 

Ūminė plaučių edema 

Plaučių perpildymas (pasyvus) 

Išskyrus: hipostatinę pneumoniją (J18.2) 

plaučių edemą: 

• cheminę (ūminę) (J68.1) 

• sukeltą išorinių veiksnių (J60–J70) 

• kai nurodyta širdies liga ar širdies nepakankamumas (I50.1) 

J82 Plaučių eozinofilija, neklasifikuojama kitur 

Eozinofilinė astma 

Lioflerio (Löffler) pneumonija 

Atogrąžų (plaučių) eozinofilija, nepatikslinta 

Išskyrus: sukeltą: 

• aspergiliozės (B44.-) 

• medikamentų (J70.2–J70.4) 

• patikslintos parazitų sukeltos infekcijos (B50–B83) 

• sisteminių jungiamojo audinio pažeidimų (M30–M36) 

J84 Kitos intersticinės plaučių ligos 
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Išskyrus: medikamentų sukeltus intersticinio plaučių audinio pažeidimus (J70.2–J70.4) 

intersticinę emfizemą (J98.2) 

išorinių veiksnių sukeltas plaučių ligas (J60–J70) 

J84.0 Alveolių ir alveolių sienelių paţeidimas 

Alveolinė proteinozė 

Plaučių alveolių mikrolitiazė 

J84.1 Kitos intersticinės plaučių ligos su fibroze 

Išplitusi plaučių fibrozė 

Fibrozuojantis alveolitas (kriptogeninis) 

Hamano-Ričo (Hamman-Rich) sindromas 

Idiopatinė plaučių fibrozė 

Įprastinė intersticinė pneumonija 

Išskyrus: plaučių fibrozę (lėtinę): 

• sukeltą įkvėptų cheminių medžiagų, dujų, dūmų ar garų (J68.4) 

• sukeltą radiacijos (J70.1) 

J84.8 Kitos patikslintos intersticinės plaučių ligos 

Obliteruojantis bronchiolitas po pneumonijos [BOOP] 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

J84.9 Intersticinė plaučių liga, nepatikslinta 

Intersticinė pneumonija, neklasifikuojama kitaip 

PŪLINGOS IR NEKROZINĖS APATINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ BŪKLĖS 

(J85–J86) 

J85 Plaučių ir tarpuplaučio abscesas 

J85.0 Plaučio gangrena ir nekrozė 

J85.1 Plaučio abscesas su pneumonija 

Išskyrus: su pneumonija, kurios sukėlėjas patikslintas (J09–J16) 

J85.2 Plaučių abscesas be pneumonijos 

Plaučių abscesas, neklasifikuojamas kitaip 

J85.3 Tarpuplaučio abscesas 

J86 Piotoraksas 

Apima: abscesą: 

• pleuros 

• krūtinės ląstos 

empiemą 

piopneumotoraksą 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: sukeltą tuberkuliozės (A15–A16) 

J86.0 Piotoraksas su fistule 

J86.9 Piotoraksas be fistulės 
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KITOS PLEUROS LIGOS 

(J90–J94) 

J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur 

Pleuritas su skysčiu pleuros ertmėje 

Išskyrus: chilozinį (pleuros) skystį (J94.0) 

pleuritą, neklasifikuojamą kitaip (R09.1) 

tuberkuliozinį (A15–A16) 

J91* Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 

J92 Pleuros apnašos 

Apima: pleuros sustorėjimą 

J92.0 Pleuros apnašos su asbestu 

J92.9 Pleuros apnašos be asbesto 

Pleuros apnašos, neklasifikuojamos kitaip 

J93 Pneumotoraksas 

Išskyrus: pneumotoraksą: 

• įgimtą ar perinatalinį (P25.1) 

• trauminį (S27.0) 

• tuberkuliozinį (sergant liga) (A15–A16) 

piopneumotoraksą (J86.-) 

J93.0 Savaiminis įtampos pneumotoraksas 

J93.1 Kitas savaiminis pneumotoraksas 

J93.8 Kitas pneumotoraksas 

J93.9 Pneumotoraksas, nepatikslintas 

J94 Kitos pleuros būklės 

Išskyrus: pleuritą, neklasifikuojamą kitaip (R09.1) 

trauminį: 

• hemopneumotoraksą (S27.2) 

• hemotoraksą (S27.1) 

Tuberkuliozė sukeltas pleuros būkles (sergant liga) (A15–A16) 

J94.0 Chilozinis skystis pleuros ertmėje 

Į chilozinį panašus skystis pleuros ertmėje 

J94.1 Fibrotoraksas 

J94.2 Hemotoraksas 

Hemopneumotoraksas 

J94.8 Kitos patikslintos pleuros būklės 

Hidrotoraksas 
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J94.9 Pleuros būklė, nepatikslinta 

KITOS KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS 

(J95–J99) 

J95 Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: emfizemą (poodinę), išsivysčiusią po procedūros (T81.8) 

R adiacijos sukeltus plaučių pažeidimus (J70.0–J70.1) 

J95.0 Tracheostomos funkcijos sutrikimas 

Kraujavimas iš tracheostomos 

Tracheostomos kanalo obstrukcija 

Tracheostominis sepsis 

Tracheoezofaginė fistulė po tracheostomos 

J95.1 Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos 

J95.2 Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos 

J95.3 Lėtinis plaučių nepakankamumas po chirurginės intervencijos 

J95.4 Mendelsono (Mendelson) sindromas 

Išskyrus: komplikacijas: 

• gimdymo veiklos ir gimdymo (O74.0) 

• nėštumo (O29.0) 

• pogimdyminio laikotarpio (O89.0) 

J95.5 Subglotinė stenozė, išsivysčiusi po procedūrų 

Išskyrus: įgytą naujagimių subglotinę stenozę (P28.82) 

J95.8 Kiti kvėpavimo sutrikimai, išsivystę po procedūros 

J95.9 Kvėpavimo sutrikimas, išsivystęs po procedūros, nepatikslintas 

J96 Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: širdies ir kvėpavimo nepakankamumą (R09.2) 

kvėpavimo nepakankamumą, išsivysčiusį po procedūrų (J95.-) 

kvėpavimo: 

• sustojimą (R09.2) 

• kvėpavimo sutrikimą: 

 • naujagimių (P22.-) 

 • suaugusiųjų sindromą (J80) 

J96.0 Ūminis kvėpavimo nepakankamumas 

J96.1 Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas 

J96.9 Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas 

J98 Kiti kvėpavimo sutrikimai 

Išskyrus:    kvėpavimo sustojimą (apnėją): 

• naujagimių (P28.4-) 

• neklasifikuojamą kitaip (R06.8) 
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• miegant: 

 • naujagimių (P28.3) 

 • neklasifikuojamą kitaip (G47.3-) 

J98.0 Bronchų ligos, neklasifikuojamos kitur 

Broncholitiazė 

Sukalkėjimas -  

Stenozė     - bronchų 

Opa       }  

Tracheobronchinis: 

• kolapsas 

• diskinezija 

 

J98.1 Plaučių kolapsas 

Atelektazė 

Plaučio kolapsas 

Išskyrus: atelektazes: 

• naujagimių (P28.0–P28.1) 

• tuberkuliozines (sergant liga) (A15–A16) 

J98.2 Intersticinė emfizema 

Tarpuplaučio emfizema 

Išskyrus: emfizemą: 

• vaisiaus ir naujagimio (P25.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (J43.9) 

• chirurginę (poodinę) (T81.8) 

• trauminę poodinę (T79.7) 

J98.3 Kompensacinė emfizema 

J98.4 Kitos plaučių ligos 

Plaučių sukalkėjimas 

Cistinė plaučių liga (įgyta) 

Plaučių liga, neklasifikuojama kitaip 

Pulmolitiazė 

J98.5 Tarpuplaučio ligos, neklasifikuojamos kitaip 

Fibrozė  }  

Išvarža  - tarpuplaučio 

Retrakcija  }  

Mediastinitas 

Krūtinės sąaugos 

Išskyrus: tarpuplaučio abscesą (J85.3) 

sąaugas: 

• plaučių (J98.4) 

• perikardo (I31.0) 

• pleuros (J94.8) 

J98.6 Diafragmos ligos 

Diafragmatitas 

Diafragmos paralyžius 

Diafragmos atsipalaidavimas 

Išskyrus: įgimtą diafragmos sklaidos trūkumą, neklasifikuojamą kitur (Q79.1) 
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diafragmos išvaržą: 

• įgimtą (Q79.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (K44.-) 

J98.8 Kitos patikslintos kvėpavimo ligos  

J98.9 Kvėpavimo sutrikimas, nepatikslintas 

Kvėpavimo sistemos liga (lėtinė), neklasifikuojama kitaip 

J99* Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

J99.1* Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant kitomis išplitusiomis jungiamojo audinio ligomis 

Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant: 

• dermatomiozitu (M33.0–M33.1†) 

• polimiozitu (M33.2†) 

• sausuoju sindromu [Sjogreno (Sjögren)] (M35.0†) 

• sistemine: 

 • raudonąja vilklige (M32.1†) 

 • skleroze (M34.8†) 

• Vegenerio (Wegener) granuliomatoze (M31.3†) 

J99.8* Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant jungiamojo audinio ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kvėpavimo sistemos sutrikimai sergant: 

• ankilozuojančiu spondilitu (M45.0-†) 

• krioglobulinemija (D89.1†) 

• sifiliu (A52.7†) 

 

11 SKYRIUS 

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS 

(K00–K93) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

K00–K14 Burnos ertmės, seilių liaukų ir ţandikaulių ligos 

K20–K31 Stemplės, skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos 

K35–K38 Kirmėlinės ataugos ligos 

K40–K46 Išvarţos 

K50–K52 Neinfekcinis enteritas ir kolitas 

K55–K63 Kitos ţarnyno ligos 

K65–K67 Pilvaplėvės ligos 

K70–K77 Kepenų ligos 

K80–K87 Tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimai 

K90–K93 Kitos virškinimo sistemos ligos 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

K23*  Stemplės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K67*  Pilvaplėvės paţeidimai sergant infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K77*  Kepenų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K87*  Tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K93*  Kitų virškinimo organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus:  tam tikras perinatalinio laikotarpio ligas (P00–P96) 
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tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O00–O99) 

įgimtus formavimosi  ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

BURNOS ERTMĖS, SEILIŲ LIAUKŲ IR ŢANDIKAULIŲ LIGOS 

(K00–K14) 

K00 Dantų raidos ir dygimo sutrikimai 

Išskyrus: įstrigusius ir suspaustus dantis (K01.-) 

K00.0 Adontija 

Hipodontija 

Oligodontija 

K00.1 Virškomplektiniai dantys 

Distomoliaras 

Ketvirtasis moliaras (krūminis dantis) 

Medialinis dantis  

Paramoliaras 

Papildomi dantys 

K00.2 Dantų dydţio ir formos anomalijos 

Suaugimas   }  

Susijungimas  - dantų 

Susidvejinimas  }  

Dantis: 

• išsikišęs 

• dantyje 

• įlindęs 

Emalio perlai 

Makrodontija 

Mikrodontija 

Kaiščio formos *kūgio+ dantys 

Taurodontizmas 

Paramoliarinis gumburėlis 

Išskyrus: Karabelio (Carabelli) gumburėlį, kuris yra laikomas normalia forma. Šios diagnozės koduoti 

nereikia. 

K00.3 Taškuoti (margi) dantys 

Dantų fluorozė 

Emalio taškuotumas 

Nefluoridinis emalio nepermatomumas 

Išskyrus: dantų apnašas *išaugimus] (K03.6) 

K00.4 Dantų formavimosi sutrikimai 

Cemento aplazija ir hipoplazija 

Danties dvigubas plyšys (dilaceracija) 

Emalio hipoplazija (naujagimių) (ponatalinė) (prenatalinė) 

Sritinė odontodisplazija 
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Ternerio (Turner) dantis 

Išskyrus: Hatčinsono (Hutchinson) dantis ir šilkmedžio moliarus (krūminius dantis) sergant įgimtu sifiliu 

(A50.5) 

taškuotus (margus) dantis (K00.3) 

K00.5 Paveldimi dantų struktūros pakitimai, neklasifikuojami kitur 

Amelogenezė  }  

Dentinogenezė  } sutrikusi 

Odontogenezė  }  

Dentino displazija 

Šarvuoti dantys 

K00.6 Dantų dygimo sutrikimai 

Priešlaikinis dygimas (Dentitio proecox) 

Išdygęs prieš gimimą   } dantis 

Išdygęs naujagimystės laikotarpiu } 

Pirmalaikis: 

• dantų prasikalimas 

• pieninių dantų iškritimas 

Retinuotas *užstrigęs+ pieninis dantis 

K00.7 Dantų dygimo sindromas 

K00.8 Kiti dantų raidos sutrikimai 

Besiformuojančių dantų spalvos pakitimai 

Endogeninis dantų spalvos pakitimas, neklasifikuojamas kitaip 

K00.9 Dantų raidos sutrikimas, nepatikslintas 

Odontogenezės sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip 

K01 Įstrigę ir suspausti dantys 

Išskyrus: įstrigusius ir suspaustus dantis, kai šių ar greta esančių dantų padėtis yra anomali (K07.3) 

K01.0 Įstrigę dantys 

Įstrigęs dantis – tai dantis, kuris neišdygo, nors kitas dantis jam netrukdė 

K01.1 Suspausti dantys 

Suspaustas dantis – dantis, kuris neišdygo dėl kito danties obstrukcijos 

K02 Dantų ėduonis 

K02.0 Ėduonis emalio ribose 

Pažeidimas atsirandant baltoms dėmėms *pradinis ėduonis+ 

K02.1 Dentino ėduonis 

K02.2 Cemento ėduonis 

K02.3 Sustabdytas danties ėduonis 

K02.4 Odontoklazija (danties irimas) 

Nevisiškai išsivystę tamsūs dantys (infantilinė melanodontija) 

Tamsių dantų irimas (melanodontoklazija) 

K02.8 Kitas dantų ėduonis 

K02.9 Dantų ėduonis, nepatikslintas 
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K03 Kitos kietųjų danties audinių ligos 

Išskyrus: bruksizmą (F45.8) 

dantų ėduonį (K02.-) 

dantų džerškėjimą, neklasifikuojamą kitaip (F45.8) 

K03.0 Didelis dantų nudilimas 

Nusidėvėjimas: 

• aproksimalinis  } danties 

• okliuzinis   }  

K03.1 Dantų abrazija (nutrynimas) 

Abrazija: 

• dantų milteliais    }  

• įprastinė      }  

• profesinė     - dantų 

• ritualinė      }  

• tradicinė      }  

Pleištinis defektas, neklasifikuojamas kitaip   }   

K03.2 Dantų erozija 

Dantų erozija: 

• sukelta: 

 • dietos 

 • vaistų ir medikamentų 

 • nuolatinio vėmimo 

• idiopatinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• profesinė 

K03.3 Patologinė dantų rezorbcija 

Vidinė pulpos granulioma 

Danties rezorbcija (išorinė) 

K03.4 Hipercementozė 

Cemento hiperplazija 

K03.5 Dantų ankilozė 

K03.6 Dantų apnašos  

Dantų akmenys: 

• po dantenomis 

• virš dantenų 

Dantų apnašos: 

• dėl betelio (rytietiškos daržovės) 

• juodosios 

• žaliosios 

• baltosios 

• oranžinės 

• nuo tabako 

Dantų spalvos pakitimai: 

• išoriniai, neklasifikuojami kitaip 

• neklasifikuojami kitaip 

K03.7 Spalvos pakitimai dantų kietuosiuose audiniuose po išdygimo 

Išskyrus: dantų apnašas (K03.6) 
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K03.8 Kitos patikslintos danties kietųjų audinių ligos 

Apšvitintas emalis 

Dentino jautrumas 

Jeigu ligą sukėlė radiacija, jai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K03.9 Danties kietųjų audinių liga, nepatikslinta 

K04 Pulpos ir periapikalinių audinių ligos 

K04.0 Pulpitas 

Pulpos: 

• abscesas 

• polipas 

Pulpitas: 

• ūminis 

• lėtinis (hiperplazinis) (opinis) 

• pūlingas 

K04.1 Pulpos nekrozė 

Pulpos gangrena 

K04.2 Pulpos degeneracija 

Danteliai 

Pulpos: 

• kalcifikatai 

• akmenys 

K04.3 Neįprastų kietųjų danties audinių susidarymas pulpoje 

Antrinis ar pakitęs dentinas 

K04.4 Ūminis pulpinės kilmės apikalinis periodontitas 

Ūminis apikalinis periodontitas, neklasifikuojamas kitaip 

K04.5 Lėtinis apikalinis peridontitas 

Apikalinė ar periapikalinė granulioma 

Apikalinis peridontitas, neklasifikuojamas kitaip 

K04.6 Periapikalinis abscesas su sinusu 

Danties    }  abscesas su sinusu 

Danties ir alveolės }  

K04.7 Periapikalinis abscesas be sinuso 

Danties    }  

Danties ir alveolės  }  abscesas, neklasifikuojamas kitaip 

Periapikalinis  }  

K04.8 Šaknies cista 

Cista: 

• apikalinė (periodonto) 

• periapikalinė 

• liekamoji šaknies 

Išskyrus: šoninę periodonto cistą (K09.0) 

K04.9 Kitos ir nepatikslintos pulpos ir periapikalinių audinių ligos 

K05 Gingivitas ir periodonto ligos 



440 

 

K05.0 Ūminis gingivitas 

Išskyrus: ūminį nekrozuojantį opinį gingivitą (A69.1) 

pūslelinės viruso *herpes simplex+ sukeltą gingivostomatitą (B00.2) 

K05.1 Lėtinis gingivitas 

Gingivitas (lėtinis): 

• deskvamacinis 

• hiperplazinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• paprastasis kraštinis 

• opinis 

K05.2 Ūminis periodontitas 

Ūminis perikoronitas 

Parodonto abscesas 

Periodonto abscesas 

Išskyrus: ūminį apikalinį periodontitą (K04.4) 

periapikalinį abscesą: 

• neklasifikuojamą kitaip (K04.7) 

• su sinusu (K04.6) 

K05.3 Lėtinis periodontitas 

Lėtinis perikoronitas 

Periodontitas: 

• kompleksinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• paprastasis 

K05.4 Periodontozė 

Jaunatvinė (juvenilinė) periodontozė 

K05.5 Kitos periodonto ligos 

K05.6 Periodonto liga, nepatikslinta 

K06 Kiti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai 

Išskyrus: bedantės alveolinės ataugos atrofiją (K08.2) 

gingivitą: 

• ūminį (K05.0) 

• lėtinį (K05.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (K05.1) 

K06.0 Dantenų retrakcija 

Dantenų retrakcija (išplitusi) (sritinė) (po infekcijos) (po procedūros) 

K06.1 Dantenų padidėjimas 

Dantenų fibromatozė 

K06.2 Dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminiai paţeidimai 

Bedančio žandikaulio išvešėjimas dėl dirginimo *denture hiperplasia] 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K06.8 Kiti patikslinti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai 

Fibrozinis epulis 

Nulėpęs alveolinis kraštas 



441 

 

Gigantinių ląstelių epulis 

Periferinių gigantinių ląstelių granulioma 

Piogeninė dantenų granulioma 

K06.9 Dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai, nepatikslinti 

K07 Dantų ir veido anomalijos [įskaitant neteisingą sąkandį] 

Išskyrus: hemifacialinę atrofiją arba hipertrofiją (Q67.49) 

 vienpusę krumplio hiperplaziją ar hipoplaziją (K10.8) 

K07.0 Svarbiausios ţandikaulių dydţio anomalijos 

Hiperplazija, hipoplazija: 

• apatinio žandikaulio 

• viršutinio žandikaulio 

Makrognatija (apatinio žandikaulio) (viršutinio žandikaulio) 

Mikrognatija (apatinio žandikaulio) (viršutinio žandikaulio) 

Išskyrus: akromegaliją (E22.0) 

 Robino (Robin) sindromą (Q87.06) 

K07.1 Ţandikaulių ir kaukolės bazės ryšių anomalijos 

Žandikaulio asimetrija 

Žandikaulio atsikišimas (apatinio) (viršutinio) 

Nepakankamas žandikaulių išsivystymas (viršutinio) (apatinio) 

K07.2 Dantų lanko ryšių anomalijos 

Kryžminis sąkandis 

Distalinis sąkandis 

Medialinis sąkandis 

Dantų lanko vidurinės linijos nukrypimas  

Atviras sąkandis (priekinis) (distalinis) 

Per didelis sąkandis: 

 • gilus 

 • horizontalus  

 • vertikalus 

Išsikišę dantys 

Apatinio žandikaulio nekrūminių dantų liežuvinis sąkandis 

K07.3 Dantų padėties anomalijos 

Susigrūdimas    }  

Plyšys tarp viršutinių centrinių kandžių (diastema)  }  

Vietos pasikeitimas    - danties arba dantų 

Apsisukimas    }  

Tarpai tarp dantų, neįprasti    }  

Transpozicija     }  

Įstrigęs ir suspaustas dantis, kai šio ar greta esančių dantų padėtis yra anomali 

Išskyrus: įstrigusius ir suspaustus dantis, kai jų padėtis yra normali (K01.-) 

K07.4 Sąkandţio sutrikimas, nepatikslintas 

K07.5 Dantų ir veido funkciniai sutrikimai 

Anomalus žandikaulių užsidarymas 

Sąkandžio sutrikimas dėl: 

 • sutrikusio rijimo 

 • kvėpavimo pro burną 
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 • liežuvio, lūpos ar piršto čiulpimo 

Išskyrus: bruksizmą (F45.8) 

 dantų griežimą neklasifikuojamą kitaip (F45.8) 

K07.6 Smilkininio ţandikaulio sąnario pakitimai 

Kosteno (Costen) kompleksas ar sindromas 

Smilkininio žandikaulio sąnario pakitimas 

Smilkininio žandikaulio sąnario disfunkcijos skausminis sindromas  

Traškantis žandikaulis 

Išskyrus: esant smilkininio žandikaulio sąnario: 

 • išnirimui (S03.0) 

 • raiščių patempimui (S03.4) 

K07.8 Kitos dantų ir veido anomalijos 

K07.9 Dantų ir veido anomalija, nepatikslinta 

K08 Kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai 

K08.0 Dantų netekimas dėl sisteminių prieţasčių 

K08.1 Dantų netekimas dėl nelaimingų atsitikimų, jų pašalinimo ar sritinės periodonto ligos 

K08.2 Bedantės alveolinės ataugos atrofija 

K08.3 Retinuota danties šaknis 

K08.8 Kiti patikslinti dantų ir palaikančių struktūrų pakitimai 

Alveolinės ataugos krašto padidėjimas, neklasifikuojamas kitaip 

Neįprasta alveolinė atauga 

Danties skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

K08.81 Patologinis danties lūţimas 

Taip pat kodu pažymėkite visas lūžimą nulemiančias dantų ligas (K00–K10). 

K08.88 Kiti patikslinti dantų ir palaikančių struktūrų pakitimai 

K08.9 Dantų ir palaikančių struktūrų pakitimas, nepatikslintas 

K09 Burnos ertmės cistos, neklasifikuojamos kitur 

Apima: pažeidimus, kuriems būdingi aneurizminės cistos bei kito fibrozinio ir kaulinio pažeidimo 

histologiniai požymiai 

Išskyrus: šaknies cistą (K04.8) 

K09.0 Embrioninės kilmės odontogeninės cistos 

Cista: 

• užuomazginė 

• prasikalimo 

• folikulinė 

• dantenų 

• šoninė periodonto 

• pirmapradė 

Keratocista 



443 

 

K09.1 Burnos embrioninės kilmės (neodontogeninės) cistos 

Cista: 

• globulomaksilinė 

• kandžių kanalo 

• vidurinės gomurio linijos 

• nosies ir gomurio 

• gomurinio spenelio 

K09.2 Kitos ţandikaulių cistos 

Žandikaulio cista: 

• aneurizminė 

• hemoraginė 

• neklasifikuojama kitaip 

• trauminė 

Išskyrus: latentinę žandikaulio kaulo cistą (K10.0) 

 Stafne (Stafne) cistą (K10.0) 

K09.8 Kitos burnos ertmės cistos, neklasifikuojamos kitur 

Dermoidinė cista  }  

Epidermoidinė cista  } burnos 

Limfoepitelinė cista  }  

Epšteino (Epstein) perlas 

Nazoalveolinė cista 

Nazolabialinė cista 

K09.9 Burnos ertmės cista, nepatikslinta 

K10 Kitos ţandikaulių ligos 

K10.0 Ţandikaulių raidos sutrikimai 

Latentinė žandikaulio cista 

Stafne (Stafne) cista 

Velenas: 

• apatinio žandikaulio 

• gomurio 

K10.1 Centrinė gigantinių ląstelių granulioma 

Gigantinių ląstelių granulioma, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: periferinę gigantinių ląstelių granuliomą (K06.8) 

K10.2 Ţandikaulių uţdegiminės būklės 

Osteitas     }  

Osteomielitas (naujagimių)   - žandikaulio (ūminiai) (lėtiniai) (pūlingi) 

Osteoradionekrozė   }  

Periostitas     }  

Žandikaulio sekvestrai 

Jeigu ligą sukėlė radiacija, jai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K10.3 Ţandikaulių alveolitas 

Alveolinis osteitas 

Sausa įduba 

K10.8 Kitos patikslintos ţandikaulių ligos 

Cherubizmas 

Egzostozė    - žandikaulio 
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Fibrozinė displazija }  

Vienpusė krumplio: 

• hiperplazija 

• hipoplazija 

K10.9 Ţandikaulių liga, nepatikslinta 

K11 Seilių liaukų ligos 

K11.0 Seilių liaukos atrofija 

K11.1 Seilių liaukos hipertrofija 

K11.2 Sialoadenitas 

Išskyrus: epideminį parotitą (B26.-) 

 uveoparotidinę karštligę *Hyrfordo (Heerfordt)] (D86.8) 

K11.3 Seilių liaukos abscesas 

K11.4 Seilių liaukos fistulė 

Išskyrus: įgimtą seilių liaukos fistulę (Q38.4) 

K11.5 Seilių liaukos akmenligė (sialolitiazė) 

Kalcifikatas  - seilių liaukos ar latako 

Akmuo   }  

K11.6 Seilių liaukos mukocelė 

Mukozinė: 

• kraujo ir limfos cista  - seilių liaukos 

• retencinė cista  }  

Ranulė 

K11.7 Seilių sekrecijos sutrikimai 

Hipoptializmas 

Ptializmas 

Kserostomija 

Išskyrus: burnos sausumą, neklasifikuojamą kitaip (R68.2) 

K11.8 Kitos seilių liaukų ligos 

Gerybinis seilių liaukos limfoepitelinis pažeidimas 

Mikuličiaus (Mikulicz) liga 

Nekrotizuojanti sialometaplazija 

Sialektazija 

Stenozė  - seilių latakų 

Striktūra  }  

Išskyrus: sausąjį sindromą *Sjogreno (Sjögren)] (M35.0) 

K11.9 Seilių liaukų liga, nepatikslinta 

Sialoadenopatija, neklasifikuojama kitaip 

K12 Stomatitas ir susiję pakitimai 

Išskyrus: burnos šankerį (A69.0) 

cheilitą (K13.0) 

gangreninį stomatitą (A69.0) 
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pūslelinės viruso *herpes simplex+ sukeltą gingivostomatitą (B00.2) 

nomą (A69.0) 

K12.0 Grįţtamoji burnos afta 

Aftinis stomatitas (didysis) (mažasis) 

Bednaro (Bednar) afta 

Gleivinės nekrozinis recidyvuojantis periadenitas 

Grįžtamoji aftinė opa 

Pūslelinis (herpinis) stomatitas 

K12.1 Kitos stomatito formos 

Stomatitas: 

• dantų dygimo 

• neklasifikuojamas kitaip 

• opinis 

• vezikulinis 

K12.2 Burnos celiulitas ir abscesas 

Burnos (dugno) celiulitas 

Pažandinis abscesas 

Išskyrus: abscesa: 

• periapikalinį (K04.6–K04.7) 

• periodonto (K05.2) 

• peritonzilinį (J36) 

• seilių liaukos (K11.3) 

• liežuvio (K14.0) 

K13 Kitos lūpų ir burnos gleivinės ligos 

Apima: liežuvio epitelio pažeidimus 

Išskyrus: tam tikras dantenų ir bedantės alveolinės ataugos ligas (K05–K06) 

burnos cistas (K09.-) 

liežuvio ligas (K14.-) 

stomatitą ir susijusius pažeidimus (K12.-) 

K13.0 Lūpų ligos 

Cheilitas: 

• angulinis 

• eksfoliacinis 

• liaukų 

• neklasifikuojamas kitaip 

Cheilodinija 

Cheilozė 

Burnos kampų įtrūkos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: ariboflavinozę (E53.0) 

cheilitą dėl radiacijos sukeltų sutrikimų (L55–L59) 

burnos kampų įtrūkas, sukeltas: 

• kandidozės (B37.88) 

• riboflavino stokos (E53.0) 

K13.1 Skruostų ir lūpos kandimai 

K13.2 Leukoplakija ir kiti burnos epitelio, įskaitant lieţuvį, pakitimai 

Eritroplakija  - burnos, įskaitant liežuvį, epitelio 
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Leukoedema  }  

Gomurio nikotininė leukokeratozė 

Rūkalių gomurys 

Išskyrus: plaukuotąją leukoplakiją (K13.3) 

K13.3 Plaukuotoji leukoplakija 

K13.4 Granuliomos ir į granuliomą panašūs burnos gleivinės pakitimai 

Eozinofilinė granulioma }  

Pūlinė granulioma   - burnos gleivinės 

Karpinė ksantoma   }  

K13.5 Burnos pogleivio fibrozė 

Submukozinė liežuvio fibrozė 

K13.6 Burnos gleivinės hiperplazija dėl dirginimo 

Išskyrus: bedančio alveolinės ataugos krašto dirginančiąją hiperplaziją *dantų lauko hiperplaziją+ (K06.2) 

K13.7 Kiti ir nepatikslinti burnos gleivinės pakitimai 

Židininė burnos mucinozė 

K14 Lieţuvio ligos 

Išskyrus: eritroplakiją     }  

židininę epitelio hiperplaziją  } 

leukoedemą     - liežuvio (K13.2) 

leukoplakiją     }  

plaukuotąją leukoplakiją (K13.3) 

makroglosiją (įgimtą) (Q38.2) 

submukozinę liežuvio fibrozę (K13.5) 

K14.0 Glositas 

Abscesas    - liežuvio 

Išopėjimas (trauminis)  }  

Išskyrus: atrofinį glositą (K14.4) 

K14.1 Geografinis lieţuvis 

Gerybinis migracinis glositas 

Lopinis eksfoliacinis glositas 

K14.2 Rombinis lieţuvis 

K14.3 Lieţuvio spenelių hipertrofija 

Juodas plaukuotas liežuvis 

Apveltas liežuvis 

Siūlinių spenelių hipertrofija 

Juodasis plaukuotas liežuvis (Lingua villosa nigra) 

 

K14.4 Lieţuvio spenelių atrofija 

Atrofinis glositas 

K14.5 Raukšlėtas lieţuvis 

Supleišėjęs  }  

Vagotas  - liežuvis 

Skrotalinis  }  
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Išskyrus: supleišėjusį liežuvį, įgimtą (Q38.3) 

K14.6 Glosodinija 

Glosopirozė 

Skausmingas liežuvis 

K14.8 Kitos lieţuvio ligos 

Atrofija   }   

Dantytumas  - liežuvio 

Padidėjimas  }  

Hipertrofija  }  

K14.9 Lieţuvio liga, nepatikslinta 

Glosopatija, neklasifikuojama kitaip 

STEMPLĖS, SKRANDŢIO IR DVYLIKAPIRŠTĖS ŢARNOS LIGOS 

(K20–K31) 

Išskyrus: diafragmos išvaržą (K44.-) 

K20 Ezofagitas 

Stemplės abscesas 

Stemplės erozija 

Ezofagitas: 

• cheminis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• peptinis 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: refliukso sukeltą ezofagitą (K21.0) 

sergant gastroezofaginio refliukso liga (K21.0) 

K21 Gastroezofaginio refliukso liga 

K21.0 Gastroezofaginio refliukso liga su ezofagitu 

1121 

Refliukso sukeltas ezofagitas 

K21.9 Gastroezofaginio refliukso liga be ezofagito 

Ezofaginis refluksas,  neklasifikuojamas kitaip 

K22 Kitos stemplės ligos 

Išskyrus: stemplės venų varikozę (I85.-) 

K22.0 Kardijos achalazija 

Achalazija, neklasifikuojama kitaip 

Kardijos spazmas 

Išskyrus: įgimtą kardijos spazmą (Q39.5) 

K22.1 Stemplės opa 

1121 

Stemplės opa: 

• sukelta nurytų: 

 • cheminių medžiagų 
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 •narkotikų ir medikamentų 

• sukelta grybelių 

• neklasifikuojama kitaip 

• peptinė 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K22.2 Stemplės obstrukcija 

Kompresija (suspaudimas)  }  

Konstrikcija (suveržimas)  - stemplės 

Stenozė   }  

Striktūra   }  

Išskyrus: įgimtą stemplės stenozę ar striktūrą (Q39.3) 

K22.3 Stemplės perforacija 

Stemplės plyšimas 

Išskyrus: trauminę stemplės (krūtininės dalies) perforaciją (S27.83) 

K22.4 Stemplės diskinezija 

Kamščiatraukio formos stemplė 

Išplitęs stemplės spazmas 

Stemplės spazmas 

Išskyrus: kardijos spazmą (K22.0) 

K22.5 Stemplės divertikulas, įgytas 

Stemplės maišelis, įgytas 

Išskyrus: stemplės divertikulą (įgimtą) (Q39.6) 

K22.6 Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis sindromas 

Malori-Vaiso (Mallory-Weiss) sindromas 

K22.7 Bareto (Barrett) stemplė 

Bareto (Barrett): 

• liga 

• sindromas 

Išskyrus: Bareto (Barrett) opą (K22.1) 

K22.8 Kitos patikslintos stemplės ligos 

Kraujavimas iš stemplės, neklasifikuojamas kitaip 

K22.9 Stemplės liga, nepatikslinta 

K23* Stemplės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K23.0* Tuberkuliozinis ezofagitas (A18.8†) 

K23.1* Didelė stemplė sergant Čagaso (Chagas) liga (B57.3†) 

K23.8* Stemplės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Su K25–K28 kategorijomis ketvirtojoje kodo pozicijoje yra naudojami tokie simboliai: 

.0  ūminis su kraujavimu 

.1  ūminis su perforacija 

.2  ūminis su kraujavimu ir perforacija 
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.3  ūminis be kraujavimo ar perforacijos 

.4  lėtinis ar nepatikslintas su kraujavimu 

.5 lėtinis ar nepatikslintas su perforacija 

.6 lėtinis ar nepatikslintas su kraujavimu ir perforacija 

.7  lėtinis be kraujavimo ar perforacijos 

.9  nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis, be kraujavimo ar perforacijos 

K25 Skrandţio opa 

1106 

Žr. papildomą skirstymą 

Apima: opą (peptinę): 

• prievarčio 

• skrandžio 

Jeigu ligą sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: ūminį hemoraginį erozinį gastritą (K29.0) 

skrandžio eroziją (ūminę) (K29.6) 

peptinę opą, neklasifikuojamą kitaip (K27.-) 

 

K26 Dvylikapirštės ţarnos opa 

Žr. papildomą skirstymą 

Apima: opą (peptinę): 

• dvylikapirštės žarnos 

• popiliorinę 

Jeigu ligą sukėlė medikamentas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: dvylikapirštės žarnos eroziją (ūminę) (K29.8) 

 peptinę opą, neklasifikuojamą kitaip (K27.-) 

K27 Peptinė opa, vieta nepatikslinta 

Žr. papildomą skirstymą 

Apima: skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opą, neklasifikuojamą kitaip 

 peptinę opą, neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: naujagimių peptinę opą (P78.8) 

K28 Gastrojejuninė opa 

Žr. papildomą skirstymą 

Apima: opą (peptinę): 

• anastomozės 

• gastrokolinę 

• gastrointestinę 

• gastrojejuninę 

• tuščiosios žarnos 

• ribinę 

• stomos 

Išskyrus: pirminę plonosios žarnos opą (K63.3) 
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K29 Gastritas ir duodenitas  

Išskyrus: eozinofilinį gastritą ar gastroduodenitą (K52.8) 

 Colingerio-Elisono (Zollinger-Ellison) sindromą (E16.4) 

K29.0 Ūminis hemoraginis gastritas 

Ūminis (erozinis) gastritas su kraujavimu 

K29.1 Kitas ūminis gastritas 

K29.2 Alkoholinis gastritas 

K29.3 Lėtinis paviršinis gastritas 

K29.4 Lėtinis atrofinis gastritas 

Skrandinė atrofija 

K29.5 Lėtinis gastritas, nepatikslintas 

Lėtinis gastritas: 

• prievarčio urvo  (antralinės dalies) 

• dugno 

K29.6 Kitas gastritas 

Skrandžio erozija (ūminė) 

Gigantinis hipertrofinis gastritas 

Granuliominis gastritas 

Menetrije (Ménétrier) liga 

K29.7 Gastritas, nepatikslintas 

K29.8 Duodenitas 

K29.9 Gastroduodenitas, nepatikslintas 

K30 Dispepsija 

Nevirškinimas 

Išskyrus: dispepsiją: 

• nervinę (F45.32) 

• neurotinę (F45.32) 

• psichogeninę (F45.32) 

rėmenį (R12) 

K31 Kitos skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos 

Apima: funkcinius skrandžio sutrikimus 

Išskyrus: dvylikapirštės žarnos divertikulą (K57.0- – K57.1-) 

 kraujavimą iš skrandžio ir žarnyno (K92.0–K92.2) 

K31.0 Ūminis skrandţio išsiplėtimas 

Ūminis skrandžio ištempimas 

K31.1 Suaugusiųjų hipertrofinė prievarčio stenozė 

Prievarčio stenozė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: įgimtą ir naujagimių prievarčio stenozę (Q40.0) 

K31.2 Skrandţio smėlio laikrodţio formos susiaurėjimas ir stenozė 
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Išskyrus: įgimtą smėlio laikrodžio formos skrandį (Q40.2) 

smėlio laikrodžio formos skrandžio susitraukimą (K31.88) 

K31.3 Prievarčio spazmas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: prievarčio spazmą: 

• įgimtą ar naujagimių (Q40.0) 

• neurotinį (F45.32) 

• psichogeninį (F45.32) 

K31.4 Skrandţio divertikulas 

Išskyrus: įgimtą skrandžio divertikulą (Q40.2) 

K31.5 Dvylikapirštės ţarnos obstrukcija 

Konstrikcija }  

Stenozė - dvylikapirštės žarnos 

Striktūra  }  

Dvylikapirštės žarnos nepraeinamumas (lėtinis) 

Išskyrus: įgimtą dvylikapirštės žarnos stenozę (Q41.0) 

K31.6 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos fistulė 

Gastrokolinė fistulė 

Gastrojejunokolinė fistulė 

K31.7 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos polipas 

Išskyrus: adenomatozinį polipą: 

 • dvylikapirštės žarnos (D13.2) 

 • skrandžio (D13.1) 

K31.8 Kitos patikslintos skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos 

K31.81 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos angiodisplazija, kraujavimas nenurodytas 

K31.82 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos angiodisplazija su kraujavimu 

K31.88 Kitos patikslintos skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos  

Achlorhidrija 

Gastroptozė 

Hurglaso (Hourglass) (smėlio laikrodžio formos) skrandžio susitraukimas 

K31.9 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos liga, nepatikslinta 

KIRMĖLINĖS ATAUGOS LIGOS 

(K35–K38)  

K35 Ūminis apendicitas 

1101 

K35.0 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu 

Apendicitas (ūminis) su: 

• perforacija 

• peritonitu (išplitusiu) (lokaliu) po plyšimo arba perforacijos 

• plyšimu 

K35.1 Ūminis apendicitas su pilvaplėvės abscesu 
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Kirmėlinės ataugos abscesas 

K35.9 Ūminis apendicitas, nepatikslintas 

Ūminis apendicitas su peritonitu, lokaliu ar neklasifikuojamu kitaip 

Ūminis apendicitas be: 

• išplitusio peritonito 

• perforacijos 

• pilvaplėvės absceso 

• plyšimo 

K36 Kiti apendicitai 

1101 

Apendicitas: 

• lėtinis 

• recidyvuojantis 

K37 Nepatikslintas apendicitas 

1101 

K38 Kitos kirmėlinės ataugos ligos 

K38.0 Kirmėlinės ataugos hiperplazija 

K38.1 Kirmėlinės ataugos konkrementai 

Fekalitai  - kirmėlinės ataugos 

Sterkolitai  }  

K38.2 Kirmėlinės ataugos divertikulas 

K38.3 Kirmėlinės ataugos fistulė 

K38.8 Kitos patikslintos kirmėlinės ataugos ligos 

Kirmėlinės ataugos invaginacija 

K38.9 Kirmėlinės ataugos liga, nepatikslinta 

IŠVARŢOS 

(K40–K46)  

Apima: išvaržą: 

• įgytą 

• įgimtą *išskyrus diafragmos ar stemplinės angos (hiatinę+] 

• recidyvuojančią 

Pastaba:  išvarža, kai kartu vystosi gangrena ir obstrukcija, yra klasifikuojama kaip išvarža su gangrena. 

K40   Kirkšninė išvarţa 

Apima: bubonocelę 

kirkšninę išvaržą: 

• tiesiąją 

• dvigubą 

• netiesiesiąją 

• neklasifikuojamą kitaip 

• įstrižinę 

kapšelio išvaržą 
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Su K40 kategorija penktojoje kodo pozicijoje yra naudojami tokie simboliai:  

  0 nepatikslinta kaip recidyvuojanti 

  1 recidyvuojanti 

K40.0 Abipusė kirkšninė išvarţa su nepraeinamumu, be gangrenos 

 

K40.1 Abipusė kirkšninė išvarţa, su gangrena 

 

K40.2 Abipusė kirkšninė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Abipusė kirkšninė išvarža, neklasifikuojama kitaip 

K40.3 Vienpusė ar nepatikslinta kirkšninė išvarţa su nepraeinamumu, be gangrenos 

Kirkšninė išvarža (vienpusė): 

• sukėlusi nepraeinamumą  }  

• įstrigusi   } be gangrenos 

• negrįžtanti  }  

• su stranguliacija  }  

K40.4 Vienpusė ar nepatikslinta kirkšninė išvarţa, su gangrena 

Kirkšninė išvarža (vienpusė), neklasifikuojama kitaip, su gangrena 

K40.9 Vienpusė ar nepatikslinta kirkšninė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Kirkšninė išvarža (vienpusė), neklasifikuojama kitaip 

K41 Šlauninė išvarţa 

K41.0 Abipusė šlauninė išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 

K41.1 Abipusė šlauninė išvarţa, su gangrena 

K41.2 Abipusė šlauninė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Abipusė šlauninė išvarža, neklasifikuojama kitaip 

K41.3 Vienpusė ar nepatikslinta šlauninė išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 

Šlauninė išvarža (vienpusė): 

• sukėlusi nepraeinamumą  }  

• įstrigusi   } be gangrenos 

• negrįžtanti  }  

• su stranguliacija  } 

K41.4 Vienpusė ar nepatikslinta šlauninė išvarţa, su gangrena 

K41.9 Vienpusė ar nepatikslinta šlauninė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Šlauninė išvarža (vienpusė), neklasifikuojama kitaip 

K42 Bambinė išvarţa 

Apima: apybambės (paraumbilikalinę) išvaržą 

Išskyrus: omfalocelę (Q79.2) 

K42.0 Bambinė  išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 
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Bambinė išvarža: 

• sukėlusi nepraeinamumą   }  

• įstrigusi    } be gangrenos 

• negrįžtanti   }  

• su stranguliacija   }  

K42.1 Bambinė  išvarţa, su gangrena 

Gangrenuojanti bambinė išvarža 

K42.9 Bambinė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Bambinė išvarža, neklasifikuojama kitaip 

K43 Pilvo sienos išvarţa  

Apima: išvaržą: 

• epigastriumo 

• pjūvio vietoje 

K43.0 Pilvo sienos išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 

Pilvo sienos išvarža: 

• sukėlusi nepraeinamumą  }  

• įstrigusi   } be gangrenos 

• negrįžtanti  }  

• su stranguliacija  }  

K43.1 Pilvo sienos išvarţa, su gangrena 

Gangrenuojanti pilvo sienos išvarža 

K43.9 Pilvo sienos išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Pilvo sienos išvarža, neklasifikuojama kitaip 

K44 Diafragmos išvarţa 

Apima: angos išvaržą (stemplės) (paslankią) 

 parastemplinę (paraezofaginę) išvaržą 

Išskyrus: įgimtą išvaržą: 

 • diafragmos (Q79.0) 

 • stemplinės angos (hiatinę) (Q40.1) 

K44.0 Diafragmos išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 

Diafragmos išvarža: 

• sukėlusi nepraeinamumą  }  

• įstrigusi   } be gangrenos 

• negrįžtanti  }  

• su stranguliacija  } 

K44.1 Diafragmos išvarţa, su gangrena 

Gangrenuojanti diafragmos išvarža 

K44.9 Diafragmos išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Diafragmos išvarža, neklasifikuojama kitaip 

K45 Kitos  pilvinės išvarţos 

Apima: išvaržą: 

• pilvinę patikslintos vietos, neklasifikuojamos kitur 
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• juosmeninę 

• obstrukcinę 

• išorinių lytinių organų 

• retroperitoninę 

• sėdmeninę 

K45.0 Kitos patikslintos pilvinės išvarţos su nepraeinamumu, be gangrenos 

Bet kuri būklė, išvardyta K45: 

• sukėlusi nepraeinamumą  }  

• įstrigusi   } be gangrenos 

• negrįžtanti  }  

• su stranguliacija  }  

K45.1 Kita patikslinta pilvinė išvarţa, be gangrenos 

Bet kuri būklė, išvardyta K45, patikslinta kaip sukėlusi gangreną 

K45.8 Kita patikslinta pilvinė išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

K46 Nepatikslinta pilvo išvarţa 

Apima: enterocelę 

epiplocelę 

išvaržą: 

• intersticinę 

• žarnų 

• pilvo vidaus 

• neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: makšties enterocelę (N81.5) 

K46.0 Nepatikslinta pilvo išvarţa, su nepraeinamumu, be gangrenos 

Bet kuri būklė, išvardyta K46: 

• sukėlusi nepraeinamumą   }  

• įstrigusi    } be gangrenos 

• negrįžtanti   }  

• su stranguliacija   }  

K46.1 Nepatikslinta pilvo išvarţa, su gangrena 

Bet kuri būklė, išvardyta K46, patikslinta kaip sukėlusi gangreną 

K46.9 Nepatikslinta pilvo išvarţa, be nepraeinamumo ar gangrenos 

Pilvo išvarža, neklasifikuojama kitaip 

NEINFEKCINIS ENTERITAS IR KOLITAS 

(K50–K52)  

Apima: neinfekcinę uždegiminę žarnų ligą 

Išskyrus: dirgliosios žarnos sindromą (K58.-) 

didelę gaubtinę žarną (K59.3) 

K50 Krono (Crohn) liga [sritinis enteritas] 

Apima: granuliominį enteritą  

Išskyrus: opinį kolitą (K51.-) 
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K50.0 Plonosios ţarnos Krono (Crohn) liga 

Krono (Crohn) liga [sritinis enteritas]: 

• dvylikapirštės žarnos 

• klubinės žarnos 

• tuščiosios žarnos 

Ileitas: 

• sritinis 

• terminalinis 

Išskyrus: sergant storosios žarnos Krono (Crohn) liga (K50.8) 

K50.1 Storosios ţarnos Krono (Crohn) liga 

Kolitas: 

• granuliominis 

• sritinis 

Krono (Crohn) liga [sritinis enteritas]: 

• gaubtinės žarnos 

• skersinės žarnos 

• tiesiosios žarnos 

Išskyrus: sergant plonosios žarnos Krono (Crohn) liga (K50.8) 

K50.8 Kita Krono (Crohn) liga 

Plonųjų ir storųjų žarnų Krono (Crohn) liga 

K50.9 Krono (Crohn) liga, nepatikslinta 

Sritinis enteritas, neklasifikuojamas kitaip 

K51 Opinis kolitas  

K51.0 Opinis (lėtinis) pankolitas  

Refliuksinis ileitas 

K51.2 Opinis (lėtinis) proktitas 

K51.3 Opinis (lėtinis) rektosigmoiditas 

K51.4 Uţdegiminiai polipai 

K51.5 Kairiosios pusės kolitas  

Kairiosios pusės hemikolitas 

K51.8 Kiti opiniai kolitai 

K51.9 Opinis kolitas, nepatikslintas 

K52 Kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas 

1120 

K52.0 Radiacijos sukeltas gastroenteritas ir kolitas 

K52.1 Toksinis gastroenterokolitas ir kolitas 

Toksinį poveikį sukėlusiai medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K52.2 Alerginis ir diatezinis gastroenteritas ir kolitas 

Alergijos maistui sukeltas gastroenteritas ir kolitas 

K52.3 Neaiškus kolitas 
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K52.8 Kitas patikslintas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas 

Eozinofilinis gastritas ar gastroenteritas 

K52.9 Neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas, nepatikslintas 

Viduriavimas }  

Enteritas     } patikslintas kaip neinfekcinis ar neklasifikuojamas kitaip arba  

Ileitas           } kai galima daryti prielaidą, kad būklė  

Jejunitas     - yra neinfekcinės kilmės 

Sigmoiditas    }  

Išskyrus: kolitą, viduriavimą, enteritą, gastroenteritą: 

• infekcinį (A09.0) 

• nepatikslintos kilmės (A09.0) 

funkcinį viduriavimą (K59.1) 

naujagimių viduriavimą (neinfekcinį) (P78.3) 

psichogeninį viduriavimą (F45.33) 

KITOS ŢARNYNO LIGOS 

(K55–K63)  

K55 Ţarnų kraujotakos sutrikimai 

Išskyrus: vaisiaus ir naujagimio nekrozuojantį enterokolitą (P77) 

K55.0 Ūminiai ţarnų kraujotakos sutrikimai  

Ūminis: 

• žaibinis išeminis kolitas 

• žarnų infarktas 

• plonosios žarnos išemija 

Mezenterinių (arterijų) (venų): 

• embolija 

• infarktas 

• trombozė 

Poūmis išeminis kolitas 

K55.1 Lėtiniai ţarnų kraujotakos sutrikimai 

Lėtinis išeminis: 

• kolitas 

• enteritas 

• enterokolitas 

Išeminė žarnos striktūra 

Mezenterinė: 

• aterosklerozė 

• kraujagyslių nepakankamumas 

K55.2 Gaubtinės ţarnos angiodisplazija 

K55.21 Gaubtinės ţarnos angiodisplazija, kai nenurodytas kraujavimas 

Gaubtinės žarnos angiodisplazija, neklasifikuojama kitaip 

K55.22 Gaubtinės ţarnos displazija su kraujavimu 

K55.8 Kiti ţarnos kraujotakos sutrikimai 

K55.9 Ţarnos kraujotakos sutrikimas, nepatikslintas 

Išeminis: 
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• kolitas         }  

• enteritas         } neklasifikuojamas kitaip 

• enterokolitas }  

K56 Paralyţinis ţarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvarţos 

Išskyrus: įgimtą plonosios žarnos striktūrą ar stenozę (Q41–Q42) 

išeminę žarnos striktūrą (K55.1) 

mekonijaus sukeltą žarnų nepraeinamumą sergant cistine fibroze (E84.1† P75*) 

dvylikapirštės žarnos obstrukciją (K31.5) 

žarnyno obstrukciją, išsivysčiusią po procedūros (K91.3) 

išangės ir tiesiosios žarnos stenozę (K62.4) 

kartu su išvarža (K40–K46) 

K56.0 Paralyţinis ţarnų nepraeinamumas 

Paralyžius: 

• žarnų 

• gaubtinės žarnos 

• plonosios žarnos 

Išskyrus: tulžies akmenų sukeltą žarnų nepraeinamumą (K56.3) 

žarnų nepraeinamumą, neklasifikuojamą kitaip (K56.7) 

obstrukcinį žarnų nepraeinamumą, neklasifikuojamą kitaip (K56.6) 

K56.1 Ţarnų invaginacija 

Invaginacija: 

• žarnų 

• gaubtinės žarnos 

• plonosios žarnos 

• tiesiosios žarnos 

Išskyrus: kirmėlinės ataugos invaginaciją (K38.8) 

K56.2 Ţarnos apsisukimas 

Stranguliacija  }  

Užsisukimas  - gaubtinės žarnos ar plonosios žarnos 

Užlinkimas   }   

K56.3 Tulţies akmenų sukeltas ţarnų nepraeinamumas 

Žarnos obstrukcija tulžies akmeniu 

K56.4 Kitas ţarnų uţkimšimas 

Enterolitas 

Užkimšimas: 

• gaubtinės žarnos 

• išmatomis 

K56.5 Ţarnų sąaugos su obstrukcija 

Pilvaplėvės sąaugos su žarnų obstrukcija 

K56.6 Kitas ir nepatikslintas ţarnų nepraeinamumas 

Enterostenozė 

Obstrukcinis žarnų nepraeinamumas, neklasifikuojamas kitaip 

Užkimšimas   }  

Stenozė     - gaubtinės žarnos arba plonosios žarnos 

Striktūra     }  

Išskyrus: kitą ir nepatikslintą naujagimių žarnų nepraeinamumą, klasifikuojamą P76.8 arba P76.9 
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K56.7 Ţarnų nepraeinamumas, nepatikslintas 

K57 Ţarnų divertikulinė liga 

Apima: divertikulitą  }  

divertikuliozę  - (plonosios) (storosios) žarnos 

divertikulą  }  

Išskyrus: įgimtą žarnos divertikulą (Q43.8) 

kirmėlinės ataugos divertikulą (K38.2) 

Mekelio (Meckel) divertikulą (Q43.0) 

Su K57 kategorija penktojoje kodo pozicijoje yra naudojami tokie simboliai: 

  0 divertikuliozė, kai kraujavimas nenurodytas 

  1 divertikuliozė, su kraujavimu 

  2 divertikulitas, kai kraujavimas nenurodytas 

  3 divertikulitas, su kraujavimu 

K57.0 Divertikulinė plonosios ţarnos liga, su perforacija ir abscesu 

Divertikulinė plonosios žarnos liga, su peritonitu 

Išskyrus: divertikulinę plonųjų ir storųjų žarnų ligą, su perforacija ir abscesu (K57.4-) 

K57.1 Divertikulinė plonosios ţarnos liga, be perforacijos ar absceso 

Divertikulinė plonosios žarnos liga, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: divertikulinę plonųjų ir storųjų žarnų ligą, be perforacijos ar absceso (K57.5-) 

K57.2 Divertikulinė storosios ţarnos liga, su perforacija ir abscesu 

Divertikulinė gaubtinės žarnos liga, su peritonitu 

Išskyrus: divertikulinę plonųjų ir storųjų žarnų ligą, su perforacija ir abscesu (K57.4-) 

K57.3 Divertikulinė storosios ţarnos liga, be perforacijos ar absceso 

Divertikulinė gaubtinės žarnos liga, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: divertikulinę plonųjų ir storųjų žarnų ligą, be perforacijos ar absceso (K57.5-) 

K57.4 Divertikulinė plonųjų ir storųjų ţarnų liga, su perforacija ir abscesu 

Divertikulinė plonųjų ir storųjų žarnų liga, su peritonitu 

K57.5 Divertikulinė plonųjų ir storųjų ţarnų liga, be perforacijos ar absceso 

Divertikulinė plonųjų ir storųjų žarnų liga, neklasifikuojama kitaip 

K57.8 Divertikulinė ţarnų liga, vieta nepatikslinta, su perforacija ir abscesu 

Divertikulinė žarnų liga, neklasifikuojama kitaip, su peritonitu 

K57.9 Divertikulinė ţarnų liga, vieta nepatikslinta, be perforacijos ar absceso 

Divertikulinė žarnų liga, neklasifikuojama kitaip 

K58 Dirgliosios ţarnos sindromas 

Apima: dirgliąją gaubtinę žarną 
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K58.0 Dirgliosios ţarnos sindromas, su viduriavimu 

K58.9 Dirgliosios ţarnos sindromas, be viduriavimo 

Dirgliosios žarnos sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

K59 Kiti funkciniai ţarnyno sutrikimai 

Išskyrus: sutrikusią žarnų funkciją, neklasifikuojamą kitaip (R19.4) 

funkcinius skrandžio sutrikimus (K31.-) 

žarnų malabsorbciją (K90.-) 

psichogeninius žarnyno funkcijos sutrikimus (F45.33) 

K59.0 Vidurių uţkietėjimas 

K59.1 Funkcinis viduriavimas 

K59.2 Neurogeninė ţarna, neklasifikuojama kitur  

K59.3 Didelė gaubtinė ţarna, neklasifikuojama kitur 

Gaubtinės žarnos išsiplėtimas 

Toksinė didelė gaubtinė žarna 

Toksinį poveikį sukėlusiai medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: didelę gaubtinę žarną (sergant): 

• Čagaso (Chagas) liga (B57.3) 

• įgimtą (aganglioninę) (Q43.10) 

• Hiršprungo (Hirschsprung) liga (Q43.10) 

K59.4 Išangės spazmas 

Tiesiosios žarnos praeinantys skausmingi spazmai (proctalgia fugax) 

K59.8 Kiti patikslinti funkciniai ţarnų sutrikimai 

Gaubtinės žarnos atonija 

K59.9 Funkcinis ţarnos sutrikimas, nepatikslintas 

K60 Išangės ir tiesiosios ţarnos įplėšos bei fistulės 

Išskyrus: su abscesu ar celiulitu (K61.-) 

K60.0 Ūminė išangės įplėša 

K60.1 Lėtinė išangės įplėša 

K60.2 Išangės įplėša, nepatikslinta 

K60.3 Išangės fistulė 

K60.4 Tiesiosios ţarnos fistulė 

Tiesiosios žarnos fistulė į odą 

Išskyrus: fistulę: 

• rektovaginalinę (N82.3) 

• vezikorektinę (N32.1) 

K60.5 Išangės ir tiesiosios ţarnos fistulė 

K61 Išangės ir tiesiosios ţarnos abscesas 
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Apima: abscesą  - išangės ir tiesiosios žarnos srities, su fistule arba be jos 

 celiulitą  }  

K61.0 Išangės abscesas 

Perianalinis abscesas 

Išskyrus: intrasfinkterinį abscesą (K61.4) 

K61.1 Tiesiosios ţarnos abscesas 

Perirektinis abscesas 

Išskyrus: išiorektinį abscesą (K61.3) 

K61.2 Išangės ir tiesiosios ţarnos abscesas 

K61.3 Išiorektinis abscesas 

Išiorektinės duobės abscesas 

K61.4 Intrasfinkterinis abscesas 

K62 Kitos išangės ir tiesiosios ţarnos ligos 

Apima: išangės kanalą 

Išskyrus: sutrikimus po kolonostomijos ir enterostomijos (K91.4) 

 išmatų nelaikymą (R15) 

 hemorojinius mazgus (I84.-) 

 opinį proktitą (K51.2) 

K62.0 Išangės polipas 

K62.1 Tiesiosios ţarnos polipas 

Išskyrus: adenomatozinį polipą (D12.8) 

K62.2 Išangės iškritimas 

Išangės kanalo iškritimas 

K62.3 Tiesiosios ţarnos iškritimas 

Tiesiosios žarnos gleivinės iškritimas 

K62.4 Išangės ir tiesiosios ţarnos stenozė 

Išangės (rauko) striktūra 

K62.5 Kraujavimas iš išangės ir tiesiosios ţarnos 

1117 

Išskyrus: naujagimių kraujavimą iš tiesiosios žarnos (P54.2) 

 kraujavimą iš tiesiosios žarnos, neklasifikuojamą kitaip (K92.2) 

K62.6 Išangės ir tiesiosios ţarnos opa 

Opa: 

• pavienė 

• sterkoralinė 

Išskyrus: išangės ir tiesiosios žarnos įplėšas bei fistules (K60.-) 

 sergant opiniu kolitu (K51.-) 

K62.7 Radiacijos sukeltas proktitas 

K62.8 Kitos patikslintos išangės ir tiesiosios ţarnos ligos 
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Proktitas, neklasifikuojamas kitaip 

K62.9 Išangės ir tiesiosios ţarnos liga, nepatikslinta 

K63 Kitos ţarnų ligos 

K63.0 Ţarnos abscesas 

Išskyrus: abscesą: 

 • išangės ir tiesiosios žarnos srities (K61.-) 

 • kirmėlinės ataugos (K35.1) 

 sergant divertikuline liga (K57.-) 

K63.1 Ţarnos perforacija (netrauminė) 

Išskyrus: perforaciją (netrauminę): 

• kirmėlinės ataugos (K35.0) 

• dvylikapirštės žarnos (K26.-) 

sergant divertikuline liga (K57.-) 

K63.2 Ţarnos fistulė 

Išskyrus: fistulę: 

• išangės ir tiesiosios žarnos srities (K60.-) 

• kirmėlinės ataugos (K38.3) 

• dvylikapirštės žarnos (K31.6) 

• žarnos ir lyties organų, moterims (N82.2–N82.4) 

• vezikointestinalinę (N32.1) 

K63.3 Ţarnos opa 

Pirminė plonosios žarnos opa 

Išskyrus: opą 

• išangės ar tiesiosios žarnos (K62.6) 

• dvylikapirštės žarnos (K26.-) 

• skrandžio ir žarnyno (K28.-) 

• gastrojejuninę (K28.-) 

• tuščiosios žarnos (K28.-) 

• peptinę, nepatikslintos vietos (K27.-) 

opinį kolitą (K51.-) 

K63.4 Enteroptozė 

K63.5 Gaubtinės ţarnos polipas 

Išskyrus: adenomatozinį gaubtinės žarnos polipą (D12.6) 

 gaubtinės žarnos polipozę (D12.6) 

K63.50 Gaubtinės ţarnos polipas, nepatikslintas 

Polipas, neklasifikuojamas kitaip 

K63.51 Jaunatvinis (juvenililnis) gaubtinės ţarnos polipas 

Išskyrus: jaunatvinę (juvenilinę) polipozę (D12.6) 

 Poitso-Jėgerso (Peutz-Jeghers) polipą (Q85.81) 

K63.58 Kitas gaubtinės ţarnos polipas 

Hiperplazinis polipas 
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K63.8 Kitos patikslintos ţarnų ligos 

K63.9 Ţarnų liga, nepatikslinta 

PILVAPLĖVĖS LIGOS  

(K65–K67)  

K65 Peritonitas 

Išskyrus: peritonitą: 

• aseptinį (T81.6) 

• gerybinį paroksizminį (E85.0) 

• cheminį (T81.6) 

• sukeltą talko ar kitos svetimos medžiagos (T81.6) 

• naujagimių (P78.0–P78.1) 

• mažojo dubens, moterims (N73.3–N73.5) 

• periodinį, šeiminį (E85.0) 

• pogimdyminį (O85) 

• lydimą arba sukeltą: 

 • aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.0) 

 • apendicito (K35.-) 

 • žarnos divertikulinės ligos (K57.-) 

K65.0 Ūminis peritonitas 

Abscesas: 

• abdominopelvinis 

• žarnų pasaito 

• taukinės 

• pilvaplėvės 

• retrocekalinis 

• retroperitoninis 

• podiafragminis 

• subhepatinis 

• subfreninis 

Peritonitas (ūminis): 

• išplitęs 

• mažojo dubens, vyrams 

• subfreninis 

• pūlingas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

K65.8 Kiti peritonitai 

Lėtinis proliferacinis peritonitas 

Žarnų pasaito: 

• riebalų nekrozė 

• saponifikacija 

Peritonitas, sukeltas: 

• tulžies 

• šlapimo 

K65.9 Peritonitas, nepatikslintas 

K66 Kitos pilvaplėvės ligos 

Išskyrus: ascitą (R18) 
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K66.0 Pilvaplėvės sąaugos 

0047 

Sąaugos: 

• pilvo (sienos) 

• diafragmos 

• žarnos 

• mažojo dubens, vyrams 

• žarnų pasaito 

• taukinės 

• skrandžio 

Sąaugų juostos 

Išskyrus: sąaugas *juostas+: 

 • mažojo dubens, moterims (N73.6) 

 • su žarnų nepraeinamumu (K56.5) 

K66.1 Hemoperitoneumas 

Išskyrus: trauminį hemoperitoneumą (S36.81) 

K66.8 Kiti patikslinti pilvaplėvės paţeidimai 

K66.9 Pilvaplėvės paţeidimas, nepatikslintas 

K67* Pilvaplėvės paţeidimai sergant infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K67.0* Chlamidijų sukeltas peritonitas (A74.8†) 

K67.1* Gonokokinis peritonitas (A54.8†) 

K67.2* Sifilio sukeltas peritonitas (A52.7†) 

K67.3* Tuberkuliozinis peritonitas (A18.3†) 

K67.8* Kiti pilvaplėvės sutrikimai sergant infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

KEPENŲ LIGOS  

(K70–K77)  

Išskyrus:   hemochromatozę (E83.1) 

geltą, neklasifikuojamą kitaip (R17) 

Rėjaus (Reye) sindromą (G93.7) 

virusinį hepatitą (B15–B19) 

Vilsono (Wilson) ligą (E83.0) 

K70 Alkoholinė kepenų liga 

K70.0 Alkoholinis kepenų suriebėjimas 

K70.1 Alkoholinis hepatitas 

K70.2 Alkoholinė kepenų fibrozė ir sklerozė 

K70.3 Alkoholinė kepenų cirozė 

Alkoholinė cirozė, neklasifikuojama kitaip 

K70.4 Alkoholinis kepenų nepakankamumas 

Alkoholinis kepenų nepakankamumas: 
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• ūminis 

• lėtinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• poūmis 

• lydimas hepatinės komos ar be jos 

K70.9 Alkoholinė kepenų liga, nepatikslinta 

K71 Toksinė kepenų liga 

Apima: medikamentų sukeltą: 

• idiosinkrazinę (nenuspėjamą) kepenų ligą 

• toksinę (nuspėjamą) kepenų ligą 

Toksinį poveikį sukėlusiai medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: alkoholinę kepenų ligą (K70.-) 

Bado-Čiari (Budd-Chiari) sindromą (I82.0) 

K71.0 Toksinė kepenų liga su cholestaze 

Cholestazė su hepatocitų pažeidimu 

„Grynoji“ cholestazė 

K71.1 Toksinė kepenų liga su kepenų nekroze 

Kepenų nepakankamumas (ūminis) (lėtinis), sukeltas medikamentų 

K71.2 Toksinė kepenų liga su ūminiu hepatitu 

K71.3 Toksinė kepenų liga su lėtiniu persistuojančiu hepatitu 

K71.4 Toksinė kepenų liga su lėtiniu skiltiniu hepatitu 

K71.5 Toksinė kepenų liga su lėtiniu aktyviu hepatitu 

Toksinė kepenų liga su lupoidiniu hepatitu 

K71.6 Toksinė kepenų liga su hepatitu, neklasifikuojama kitur 

K71.7 Toksinė kepenų liga su kepenų fibroze ir ciroze 

K71.8 Toksinė kepenų liga su kitu kepenų sutrikimu 

Toksinė kepenų liga su: 

• židinine mazgine hiperplazija 

• kepenų granuliomomis 

• hepatine pelioze 

• kepenų venų okliuzinė liga 

K71.9 Toksinė kepenų liga, nepatikslinta 

K72 Kepenų paţeidimas, neklasifikuojamas kitur 

Apima: hepatinę: 

• komą, neklasifikuojamą kitaip 

• encefalopatiją, neklasifikuojamą kitaip 

hepatitą: 

• ūminį  }  

• žaibinį  - neklasifikuojamą kitur, su kepenų nepakankamumu 

• piktybinį  }  

kepenų (ląstelių) nekrozę su kepenų nepakankamumu 

geltonąją kepenų atrofiją ar distrofiją 
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Išskyrus: alkoholinį kepenų nepakankamumą (K70.4) 

kepenų nepakankamumą, kuris yra komplikacija: 

• aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

• nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio (O26.6) 

vaisiaus ir naujagimio geltą (P55–P59) 

virusinį hepatitą (B15–B19) 

sergant toksine kepenų liga (K71.1) 

K72.0 Ūminis ir poūmis kepenų nepakankamumas 

K72.1 Lėtinis kepenų nepakankamumas 

K72.9 Kepenų nepakankamumas, nepatikslintas 

K73 Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: hepatitą (lėtinį): 

• alkoholinį (K70.1) 

• sukeltą medikamentų (K71.-) 

• granuliominį, neklasifikuojamą kitur (K75.3) 

• reaktyvųjį, nespecifinį (K75.2) 

• virusinį (B15–B19) 

K73.0 Lėtinis persistuojantis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K73.1 Lėtinis lobulinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K73.2 Lėtinis aktyvus hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

Lupoidinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K73.8 Kitas lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K73.9 Lėtinis hepatitas, nepatikslintas 

K74 Kepenų fibrozė ir cirozė 

Išskyrus: alkoholinę kepenų ligą (K70.2) 

kardialinę kepenų sklerozę (K76.1) 

cirozę (kepenų): 

• alkoholinę (K70.3) 

• įgimtą (P78.8) 

su toksine kepenų liga (K71.7) 

K74.0 Kepenų fibrozė 

K74.1 Kepenų sklerozė 

K74.2 Kepenų fibrozė su kepenų skleroze 

K74.3 Pirminė bilijinė kepenų cirozė 

Lėtinis nepūlingas destrukcinis cholangitas 

K74.4 Antrinė bilijinė cirozė 

K74.5 Bilijinė cirozė, nepatikslinta 

K74.6 Kita ir nepatikslinta kepenų cirozė 

Cirozė (kepenų): 

• kriptogeninė 
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• makronodulinė 

• mikronodulinė 

• mišri 

• neklasifikuojama kitaip 

• portinė 

• ponekrozinė 

K75 Kitos uţdegiminės kepenų ligos 

Išskyrus: lėtinį hepatitą, neklasifikuojamą kitaip (K73.-) 

hepatitą: 

• ūminį ar poūmį (K72.0) 

• virusinį (B15–B19) 

toksinę kepenų ligą (K71.-) 

K75.0 Kepenų abscesas 

Kepenų abscesas: 

• cholangitinis 

• hematogeninis 

• limfogeninis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• pileflebitinis 

Išskyrus: amebų sukeltą kepenų abscesą (A06.4) 

cholangitą be kepenų absceso (K83.0) 

pileflebitą be kepenų absceso (K75.1) 

K75.1 Vartų venos flebitas 

Pileflebitas 

Išskyrus: pileflebitinį kepenų abscesą (K75.0) 

K75.2 Reaktyvusis nespecifinis hepatitas 

K75.3 Granuliominis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K75.4 Autoimuninis hepatitas 

K75.8 Kitos patikslintos kepenų uţdegiminės ligos 

K75.9 Uţdegiminė kepenų liga, nepatikslinta 

Hepatitas, neklasifikuojamas kitaip 

K76 Kitos kepenų ligos 

Išskyrus: alkoholinę kepenų ligą (K70.-) 

amiloidinę kepenų degeneraciją (E85.-) 

cistinę kepenų ligą (įgimtą) (Q44.6) 

kepenų venų trombozę (I82.0) 

hepatomegaliją, neklasifikuojamą kitaip (R16.0) 

vartų venos trombozę (I81) 

toksinę kepenų ligą (K71.-) 

K76.0 Kepenų suriebėjimas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: sergant cukriniu diabetu (E1-.72) 

K76.1 Lėtinė pasyvi kepenų stazė 
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Kardialinė: 

• cirozė (vadinamoji)  - kepenų 

• sklerozė   }  

K76.2 Centrinė hemoraginė kepenų nekrozė 

Išskyrus: kepenų nekrozę su kepenų nepakankamumu (K72.-) 

K76.3 Kepenų infarktas 

K76.4 Hepatinė peliozė 

Kepenų angiomatozė 

K76.5 Kepenų venų okliuzinė liga 

Išskyrus: Bado-Chiari (Budd-Chiari) sindromą (I82.0) 

K76.6 Vartų venos hipertenzija 

K76.7 Hepatorenalinis sindromas  

  Išskyrus: po gimdymo (O90.4) 

K76.8 Kitos patikslintos kepenų ligos 

Kepenų židininė mazginė hiperplazija 

Hepatoptozė 

K76.9 Kepenų liga, nepatikslinta 

K77* Kepenų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K77.0* Kepenų sutrikimai sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kepenų ir blužnies šistosomozė *bilarziozė] (B65.-†) 

Pūslelinės viruso *herpes simplex] sukeltas hepatitas (B00.8†) 

Vartų venos hipertenzija sergant šistosomoze *bilarzioze] (B65.-†) 

Sifilinė kepenų liga (A52.7†) 

K77.8* Kepenų sutrikimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Kepenų granulioma sergant: 

• berilioze (J63.2†) 

• sarkoidoze (D86.8†) 

TULŢIES PŪSLĖS, TULŢIES LATAKŲ IR KASOS PAŢEIDIMAI 

(K80–K87)  

K80 Tulţies pūslės akmenligė 

Su K80 kategorija penktojoje kodo pozicijoje yra naudojami tokie simboliai: 

  0 obstrukcija nenurodyta 

  1 su obstrukcija 

K80.0 Tulţies pūslės akmenys, su ūminiu cholecistitu  

Bet kuri būklė, išvardyta K80.2-, su ūminiu cholecistitu 

K80.1 Tulţies pūslės akmenys, su kitu cholecistitu 

Bet kuri būklė, išvardyta K80.2-, su cholecistitu (lėtiniu) 
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Cholecistitas su cholelitiaze, neklasifikuojamas kitaip 

K80.2 Tulţies pūslės akmenys, be cholecistito 

Cholecistolitiazė   }  

Cholelitiazė   }  

Tulžies pūslės kolika (pasikartojanti)  } nepatikslinta arba be cholecistito 

Tulžies akmenys (įstrigę):   } 

• tulžies latake   }  

• tulžies pūslėje  }  

K80.3 Tulţies latakų akmenys, su cholangitu 

Bet kuri būklė, išvardyta K80.5-, su cholangitu 

K80.4 Tulţies latakų akmenys, su cholecistitu 

Bet kuri būklė, išvardyta K80.5-, su cholecistitu (su cholangitu) 

K80.5 Tulţies latakų akmenys, be cholangito ar cholecistito 

Choledocholitiazė    }  

Tulžies akmenys (įstrigę):  } 

• tulžies latakuose, neklasifikuojamuose kitaip  }  

• bendrajame latake   } nepatikslinta, arba be cholangito ar cholecistito 

• kepenų latake     }  

Kepenų:    }    

•cholelitiazė    }  

• kolika (pasikartojanti)   }  

K80.8 Kita tulţies pūslės akmenligė 

 

K81 Cholecistitas 

Išskyrus: sergant tulžies pūslės akmenlige (cholelitiaze) (K80.-) 

K81.0 Ūminis cholecistitas 

Tulžies pūslės abscesas  }  

Angiocholecistitas  }  

Cholecistitas: } 

• emfizeminis (ūminis)  } be akmens 

• gangreninis  }  

• pūlingas   }  

Tulžies pūslės empiema  }  

Tulžies pūslės gangrena  }  

K81.1 Lėtinis cholecistitas 

K81.8 Kitas cholecistitas 

K81.9 Cholecistitas, nepatikslintas 

K82 Kitos tulţies pūslės ligos 

Išskyrus: nematomą tulžies pūslę (R93.2) 

 pocholecistektominį sindromą (K91.5) 

K82.0 Tulţies pūslės obstrukcija 
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Užkimšimas -  

Stenozė   - tulžies latakų ar tulžies pūslės be akmenų 

Striktūra   }  

Išskyrus: sergant tulžies pūslės akmenlige (cholelitiaze) (K80.-) 

K82.1 Tulţies pūslės vandenė 

Tulžies pūslės mukocelė 

K82.2 Tulţies pūslės perforacija 

Tulžies latakų ar tulžies pūslės plyšimas 

K82.3 Tulţies pūslės fistulė 

Cholecistokolinė  - fistulė 

Cholecistoduodeninė  }  

K82.4 Tulţies pūslės cholesteroliozė 

Į braškę panaši tulžies pūslės gleivinė 

K82.8 Kitos patikslintos tulţies pūslės ligos 

Sąaugos    }   

Atrofija    }   

Cista    }  

Diskinezija    - tulžies latakų ar tulžies pūslės 

Hipertrofija   }  

Funkcijos išnykimas   }  

Opa    }  

K82.9 Tulţies pūslės liga, nepatikslinta 

K83 Kitos tulţies latakų ligos 

Išskyrus: pocholecistektominį sindromą (K91.5) 

išvardytas būkles, apimančias: 

• tulžies lataką (K81–K82) 

• tulžies pūslę (K81–K82) 

K83.0 Cholangitas 

Cholangitas: 

• kylantysis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• pirminis 

• pasikartojantis 

• sklerozuojantis 

• antrinis 

• stenozuojantis 

• pūlingas 

Išskyrus: cholangitinį kepenų abscesą (K75.0) 

cholangitą su choledocholitiaze (tulžies latakų akmenlige) (K80.3- – K80.4-) 

lėtinį nepūlingą destrukcinį cholangitą (K74.3) 

K83.1 Tulţies latako obstrukcija 

Užsikimšimas -  

Stenozė  - tulžies latako be akmens 

Striktūra  }  

Išskyrus: sergant cholelitiaze (tulžies pūslės akmenlige) (K80.-) 
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K83.2 Tulţies latako perforacija 

Tulžies latako plyšimas 

K83.3 Tulţies latakų fistulė 

Choledochoduodeninė fistulė 

K83.4 Odi (Oddi) rauko spazmas 

K83.5 Tulţies latakų cista 

K83.8 Kitos patikslintos tulţies latakų ligos 

Sąaugos   }  

Atrofija   - tulžies latakų 

Hipertrofija }  

Opa   }  

K83.9 Tulţies latakų liga, nepatikslinta 

K85 Ūminis pankreatitas 

Kasos absceas 

Kasos nekrozė: 

• ūminė 

• infekcinė 

Pankreatitas: 

• ūminis (pasikartojantis) 

• hemoraginis 

• poūmis 

• pūlingas 

K85.0 Idiopatinis ūminis pankreatitas 

K85.1 Ūminis tulţies sukeltas pankreatitas 

Tulžies pūslės akmenų sukeltas pankreatitas 

K85.2 Alkoholinis ūminis pankreatitas 

K85.3 Medikamentų sukeltas ūminis pankreatitas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

K85.8 Kitas ūminis pankreatitas 

K85.9 Ūminis pankreatitas, nepatikslintas  

Ūminis pankreatitas, neklasifikuojamas kitaip 

K86 Kitos kasos ligos 

Išskyrus: kasos fibrocistinę ligą (E84.-) 

salelių ląstelių naviką (kasos) (D13.7) 

pankreatinę steatorėją (K90.3) 

K86.0 Lėtinis alkoholinis pankreatitas 

K86.1 Kitas lėtinis pankreatitas 

Lėtinis pankreatitas: 

• infekcinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

• recidyvuojantis 

• besikartojantis 
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K86.2 Kasos cista 

K86.3 Kasos pseudocista 

K86.8 Kitos patikslintos kasos ligos 

Atrofija  }  

Akmenys  } kasos 

Cirozė  }  

Fibrozė  }  

Kasos: 

• neišsivystymas 

• nekrozė: 

 • aseptinė 

 • riebalinė 

 • neklasifikuojama kitaip 

K86.9 Kasos liga, nepatikslinta 

K87* Tulţies pūslės, tulţies latakų ir kasos paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

K87.0* Tulţies pūslės ir tulţies latakų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K87.1* Kasos funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

KITOS VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS 

(K90–K93)  

K90 Ţarnų malabsorbcija 

Išskyrus: išsivysčiusią po skrandžio ir žarnyno chirurginių intervencijų (K91.2) 

K90.0 Celiakinė liga 

Gliuteninė enteropatija 

Idiopatinė steatorėja 

Ne atogrąžų spru 

K90.1 Atogrąţų spru 

Spru, neklasifikuojama kitaip 

Atogrąžų steatorėja 

K90.2 Aklosios kilpos sindromas, neklasifikuojamas kitur 

Aklosios kilpos sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: aklosios kilpos sindromą: 

• įgimtą (Q43.8) 

• išsivysčiusį po procedūrų (K91.2) 

K90.3 Pankreatinė steatorėja 

K90.4 Malabsorbcija dėl netoleravimo, neklasifikuojama kitur 

Malabsorbcija dėl netoleravimo: 

• angliavandenių 

• riebalų 

• baltymų 

• krakmolo 
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Išskyrus: gliuteninę enteropatiją (K90.0) 

laktozės netoleravimą (E73.-) 

K90.8 Kita ţarnų malabsorbcija 

Viplio (Whipple) liga† (M14.8*) 

K90.9 Ţarnų malabsorbcija, nepatikslinta 

K91 Po procedūrų išsivystantys virškinimo sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: gastrojejuninę opą (K28.-) 

radiacijos sukeltą: 

• kolitą (K52.0) 

• gastroenteritą (K52.0) 

• proktitą (K62.7) 

K91.0 Vėmimas po skrandţio ir ţarnyno chirurginės intervencijos 

K91.1 Sindromai po skrandţio chirurginės operacijos 

Sindromas: 

• dempingo 

• pogastroektominis 

• povagotominis 

K91.2 Malabsorbcija, išsivysčiusi po procedūrų, neklasifikuojama kitur 

Pooperacinis aklosios kilpos sindromas 

Išskyrus: malabsorbcinę: 

 • suaugusiųjų osteomaliaciją (M83.2-) 

 • po procedūrų išsivysčiusią osteoporozę (M81.3-) 

K91.3 Po procedūros išsivystęs ţarnų nepraeinamumas 

K91.4 Sutrikimai po enterostomijos ir kolostomijos 

K91.5 Pocholecistektominis sindromas 

K91.8 Kiti virškinimo sistemos sutrikimai, išsivystę po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

K91.9 Virškinimo sistemos sutrikimas, išsivystęs po procedūrų, nepatikslintas 

K92 Kitos virškinimo sistemos ligos 

1103 

Išskyrus: naujagimių kraujavimą iš skrandžio ir žarnyno (P54.0–P54.3) 

K92.0 Vėmimas krauju 

K92.1 Kraujas išmatose 

Išskyrus: paslėptą kraują išmatose (R19.5) 

K92.2 Kraujavimas iš skrandţio ir ţarnyno, nepatikslintas 

1117 

Kraujavimas: 

• iš skrandžio, neklasifikuojamas kitaip 

• iš žarnyno, neklasifikuojamas kitaip 

Kraujavimas iš tiesiosios žarnos, neklasifikuojamas kitaip 
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Išskyrus: ūminį hemoraginį gastritą (K29.0) 

 kraujavimą iš išangės ir tiesiosios žarnos (K62.5) 

 su peptine opa (K25–K28) 

K92.8 Kitos patikslintos virškinimo sistemos ligos 

K92.9 Virškinimo sistemos liga, nepatikslinta 

K93* Kitų virškinimo organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

K93.1* Didelė gaubtinė ţarna sergant Čagaso (Chagas) liga (B57.3†) 

K93.8* Patikslintų virškinimo organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

12 SKYRIUS 

ODOS IR POODŢIO LIGOS  

(L00–L99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

L00–L08 Odos ir poodinių audinių infekcijos 
L10–L14 Pūsliniai pakitimai 
L20–L30 Dermatitas ir egzema 
L40–L45 Papuloskvamoziniai pakitimai 
L50–L54 Dilgėlinė ir eritema (raudonė) 
L55–L59 Odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai 
L60–L75 Odos priklausinių ligos 
L80–L99 Kitos odos ir poodinių audinių ligos 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

L14*  Pūsliniai odos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
L45*  Papuloskvamoziniai pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
L54*  Eritema (raudonė) sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
L62*  Nagų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
L86*  Keratoderma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
L99*  Kiti odos ir poodinių audinių pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus:   tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles(P00–P96) 
tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį oi gimymo (O00–O99) 

įgimtasformavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

lipomelanozinę retikuliozę (I89.8) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

sistemines jungiamojo audinio ligas (M30–M36) 

ODOS IR POODINIŲ AUDINIŲ INFEKCIJOS 

(L00–L08) 

Infekciniam sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 
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Išskyrus:  miežį (H00.0) 
infekcinį dermatitą (odos uždegimą) (L30.3) 

vietines odos infekcijas, klasifikuojamas 1 skyriuje: 

• rožę (A46) 

• raudonligę (A26.-) 

• pūslelinės viruso infekciją *herpes simplex, paprastąją pūslelinę+: 

 • anogenitalinę (A60.-) 

 • neklasifikuojamą kitaip (B00.-) 

• užkrečiamąjį moliuską (B08.1) 

• mikozes (grybelines ligas) (B35–B49) 

• pedikuliozę, akariazę (erkių) ir kitą užsikrėtimą parazitais (B85–B89) 

• virusines karpas (B07) 

panikulitą: 

• vilkligės (L93.2) 

• kaklo ir nugaros (M54.0-) 

• neklasifikuojamą kitaip (M79.3-) 

• recidyvuojantį *Vėberio-Kristijano (Weber-Christian)] (M35.6) 

anguliarinį cheilitą (lūpų kampų uždegimą) (angulus infectiosus) (perlèche): 

• kandidozinį (B37.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (K13.0) 

• dėl riboflavino stokos (E53.0) 

piogeninę granuliomą (L98.0) 

juosiančiąją pūslelinę (B02.-) 

L00 Stafilokokinis nuplikytos odos sindromas 

Naujagimių pūslinė 

Reiterio (Ritter) liga 

Išskyrus: toksinę epidermio nekrolizę *Lajelio (Lyell) sindromas] (L51.2) 

L01 Impetiga  

Išskyrus: pūslelinę impetigą (L40.1) 
 naujagimių pūslinę (L00) 

L01.0 Impetiga [sukelta bet kokio organizmo] [bet kurios lokalizacijos] 
Bokharto (Bockhart) impetiga 

L01.1 Kitų odos ligų impetiginizacija 

L02 Odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 

Apima: furunkulą 
 furunkuliozę 

Išskyrus: išangės ir tiesiosios žarnos sričių (K61.-) 
 lyties organų (išorinių): 

 • moters (N76.4) 

 • vyro (N48.2, N49.-) 

L02.0 Veido odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 

Išskyrus:   išorinės ausies (H60.0) 
akies voko (H00.0) 

galvos *bet kurios dalies, išskyrus veidą+ (L02.8) 

ašarų: 
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• liaukos (H04.0) 

• latakų (H04.3) 

burnos (K12.2) 

nosies (J34.0) 

akiduobės (H05.0) 

pažandžio (K12.2) 

L02.1 Kaklo odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 

L02.2 Liemens odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 
Pilvo sienos 

Nugaros *bet kurios dalies, išskyrus sėdmenis+ 

Krūtinės sienos 

Kirkšnies 

Tarpvietės 

Bambos 

Išskyrus: krūties (N61) 
 šlaunies (L02.4) 

 naujagimių omfalitą (P38) 

L02.3 Sėdmenų odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 
Sėdmenų srities 

Išskyrus: pilonidinę cistą su abscesu (L05.0) 

L02.4 Galūnės odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 
Pažasties 

Šlaunies 

Peties 

L02.8 Kitų sričių odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 
Galvos *bet kurios dalies, išskyrus veidą+ 

Galvos plaukuotosios dalies 

L02.9 Nepatikslintos srities odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė) 
Furunkuliozė, neklasifikuojama kitaip 

L03 Celiulitas 

1210 

Apima: ūminį limfangitą 

Išskyrus:   celiulitą: 
• išangės ir tiesiosios žarnos srities (K61.-) 

• išorinės klausos landos (H60.1) 

• išorinių lyties organų: 

 • moters (N76.4) 

 • vyro (N48.2, N49.-) 

• akies voko (H00.0) 

• ašarų aparato (H04.3) 

• burnos (K12.2) 

• nosies (J34.0) 

eozinofilinį celiulitą *Velso (Wells]) (L98.3) 

febrilinę neutrofilinę dermatozę *Svyto (Sweet)] (L98.2) 

limfangitą (lėtinį) (poūmį) (I89.1) 
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L03.0 Rankos ar kojos piršto celiulitas 

Nagų infekcija 

Onichija 

Paronichija 

Perionichija 

L03.01 Rankos piršto celiulitas 

L03.02 Kojos piršto celiulitas 

L03.1 Kitų galūnės sričių celiulitas 

L03.10 Rankos celiulitas 
Pažasties 

Dilbio 

Plaštakos, neklasifikuojamas kitaip 

Peties 

Viršutinės rankos dalies 

Riešo 

Išskyrus: rankos piršto (L03.01) 

L03.11 Kojos celiulitas 
Kulkšnies 

Pėdos, neklasifikuojamas kitaip 

Klubo 

Kojos, išskyrus pėdą 

Šlaunies 

Išskyrus: kojos piršto (L03.02) 

L03.2 Veido celiulitas 
1210 Periorbitalinis celiulitas  

Pažeistam vokui nurodyti naudokite papildomą kodą (H00.0). 

L03.3 Liemens celiulitas 
Pilvo sienos 

Nugaros [bet kurios dalies] 

Krūtinės sienos 

Kirkšnies 

Tarpvietės 

Bambos 

Išskyrus: naujagimių omfalitą (P38) 

L03.8 Kitų sričių celiulitas 
Galvos *bet kurios dalies, išskyrus veidą+ 

Galvos plaukuotosios dalies 

L03.9 Celiulitas, nepatikslintas 

L04 Ūminis limfadenitas (limfmazgių uţdegimas) 

Apima:     abscesą ūminį - bet kurio limfmazgio, išskyrus žarnų pasaito (mezenterinį) 
ūminį limfadenitą  }  

Išskyrus:   padidėjusius limfmazgius (R59.-) 
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limfadenitą: 

• lėtinį ar poūmį, išskyrus žarnų pasaito (mezenterinį) (I88.1) 

• nespecifinį žarnų pasaito (mezenterinį) (I88.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (I88.9) 

L04.0 Ūminis galvos, kaklo ir veido limfadenitas (limfmazgių uţdegimas) 

L04.1 Ūminis liemens limfadenitas 

L04.2 Ūminis rankos limfadenitas 
Pažasties 

Peties 

L04.3 Ūminis kojos limfadenitas 
Šlaunies 

L04.8 Ūminis kitų sričių limfadenitas 

L04.9 Ūminis limfadenitas, nepatikslintas 

L05 Pilonidinė cista 

Apima: fistulę  - uodegikaulio ar pilonidinę 
sinusą  }  

L05.0 Pilonidinė cista su abscesu (supūliavusi) 

L05.9 Pilonidinė cista be absceso (nesupūliavusi) 
Pilonidinė cista, neklasifikuojama kitaip 

L08 Kitos vietinės odos ir poodinių audinių infekcijos 

L08.0 Piodermija 
Dermatitas: 

• pūlingas 

• septinis 

• supūliavęs 

Išskyrus: gangreninę piodermiją (L88) 

L08.1 Eritrazma 

L08.8 Kitos patikslintos neišplitusios odos ir poodinių audinių infekcijos 

L08.9 Odos ir poodinių audinių neišplitusios infekcijos, nepatikslintos 

PŪSLINIAI PAKITIMAI 

(L10–L14) 

Išskyrus:     šeiminę gerybinę pūslinę *Heili-Heili (Hailey-Hailey)] (Q82.8) 
stafilokokinį nuplikytos odos sindromą (L00) 

toksinę epidermio nekrolizę *Lajelio (Lyell)] (L51.2) 

L10 Pūslinė (Pemphigus) 

Išskyrus: naujagimių pūslinę (L00) 

L10.0 Paprastoji pūslinė (Pemphigus vulgaris) 
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L10.1 Vegetacinė pūslinė (Pemphigus vegetans) 

L10.2 Lakštinė pūslinė (Pemphigus foliaceus) 

L10.3 Brazilinė pūslinė (Fogo selvagem) 

L10.4 Eriteminė pūslinė (Pemphigus erythematosus) 
Seniro-Ašerio (Senear-Usher) sindromas 

L10.5 Vaistų sukelta pūslinė 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L10.8 Kitos pūslinės 

L10.9 Pūslinė, nepatikslinta 

L11 Kiti akantoliziniai pakitimai 

L11.0 Įgyta folikulinė keratozė 

Išskyrus: folikulinę keratozę (įgimtą) *Darjė-Vaito (Darier-White)] (Q82.8) 

L11.1 Praeinančioji [Groverio (Grover)] akantolizinė dermatozė  

L11.8 Kiti patikslinti akantoliziniai pakitimai 

L11.9 Akantoliziniai pakitimai, nepatikslinti 

L12 Pemfigoidas  

Išskyrus: nėščiųjų pūslelinę (herpes gestationis) (O26.4) 
pūslelinę impetigą (L40.1) 

L12.0 Buliozinis (pūslinis) pemfigoidas 

L12.1 Randėjantis pemfigoidas 
Gleivinių gerybinis pemfigoidas 

L12.2 Vaikų lėtinė pūslinė liga 
Jaunatvinis (juvenilinis) pūslelinis dermatitas 

L12.3 Įgyta buliozinė (pūslinė) epidermolizė 

Išskyrus: buliozinę (pūslinę) epidermolizę (įgimtą) (Q81.-) 

L12.8 Kitas pemfigoidas 

L12.9 Pemfigoidas, nepatikslintas 

L13 Kiti pūsliniai odos pakitimai 

L13.0 Pūslelinis dermatitas 
Diuringo (Duhring) liga 

L13.1 Subkornealinė pustuliozė 
Snedono-Vilkinsono (Sneddon-Wilkinson) liga 

L13.8 Kiti patikslinti pūsliniai odos pakitimai 

L13.9 Pūsliniai odos pakitimai, nepatikslinti 



480 

 

L14* Pūsliniai odos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

DERMATITAS IR EGZEMA 

(L20–L30) 

Pastaba: šiame poskyryje terminai „dermatitas“ ir „egzema“ vartojami kaip sinonimai ir vienas kitą pakeičia. 

Išskyrus:   lėtinę (vaikų) granuliomatozinę ligą (D71) 
dermatitą: 

• sausos odos (L85.3) 

• sukeltą dirbtinai (L98.1) 

• gangreninį (L88) 

• pūslelinį (L13.0) 

• perioralinį (L71.0) 

• stazinį (I83.1–I83.2) 

radiacinius odos ir poodžio pažeidimus (L55–L59) 

L20 Atopinis dermatitas  

Išskyrus: ribotą neurodermatitą (L28.0) 

L20.0 Besnierio (Besnier) nieţulys 

L20.8 Kitas atopinis dermatitas  
Egzema: 

• sulenkimų, neklasifikuojama kitaip 

• kūdikių (ūminė) (lėtinė) 

• tikroji (alerginė) 

Neurodermatitas: 

• atopinis 

• difuzinis 

L20.9 Atopinis dermatitas, nepatikslintas  

L21 Seborėjinis dermatitas  

Išskyrus: infekcinį dermatitą (L30.3) 

L21.0 Galvos seborėja (Seborrhoea capitis) 
 „Pieno šašas“ (Crusta lactea) 

L21.1 Kūdikių seborėjinis dermatitas  

L21.8 Kitas seborėjinis dermatitas  

L21.9 Seborėjinis dermatitas, nepatikslintas  

L22 Dermatitas nuo vystyklų 

Nuo vystyklų: 

• eritema  

• bėrimas 

Sukeltas šlapimo nelaikymo: 

• perianalinis 

• tarpvietės 

Psoriaziforminis bėrimas nuo vystyklų 
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L23 Alerginis kontaktinis dermatitas 

Apima: alerginę kontaktinę egzemą 

Išskyrus: alergiją, neklasifikuojamą kitaip (T78.4) 
dermatitą: 

• kontaktinį, neklasifikuojamą kitaip (L25.9) 

• nuo vystyklų (L22) 

• sukeltą į vidų patekusių medžiagų (L27.-) 

• akies voko (H01.1) 

• uždegiminį kontaktinį (L24.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (L30.9) 

• perioralinį (L71.0) 

išorinės ausies egzemą (H60.5) 

odos ir poodinių audinių radiacinius pažeidimus (L55–L59) 

L23.0 Metalų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 
Chromo 

Nikelio 

L23.1 Klijų (lipniųjų medţiagų) sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

L23.2 Kosmetikos priemonių sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

L23.3 Ant odos patekusių vaistų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: alerginę reakciją į vaistus, neklasifikuojamą kitaip (T88.7) 
dermatitą dėl į vidų patekusių vaistų (L27.0–L27.1) 

L23.4 Daţų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

L23.5 Kitų cheminių medţiagų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 
Cemento 

Insekticidų 

Plastiko 

Gumos 

L23.6 Alerginis kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu 

Išskyrus: dermatitą, sukeltą suvalgyto maisto (L27.2) 

L23.7 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

L23.8 Kitų medţiagų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 

L23.9 Nepatikslintos prieţasties sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 
Alerginė kontaktinė egzema, neklasifikuojama kitaip 

L24 Paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 

Apima: paprastą (uždegiminę) kontaktinę egzemą 

Išskyrus: alergiją, neklasifikuojamą kitaip (T78.4) 
dermatitą: 

• alerginį kontaktinį (L23.-) 

• kontaktinį, neklasifikuojamą kitaip (L25.9) 

• nuo vystyklų (L22) 
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• sukeltą į vidų patekusių medžiagų (L27.-) 

• akies voko (H01.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (L30.9) 

• perioralinį (L71.0) 

išorinės ausies egzemą (H60.5) 

odos ir poodinių audinių radiacinius pažeidimus (L55–L59) 

L24.0 Detergentų sukeltas paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 

L24.1 Aliejų ir tepalų sukeltas paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 

L24.2 Tirpiklių sukeltas paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 
Tirpikliai: 

• chloro turintys 

• cikloheksanas 

• esteriai 

• glikoliai 

• angliavandeniliai 

• ketonai 

L24.3 Kosmetikos priemonių sukeltas paprastas (uţdegiminis) kontaktinis dermatitas 

L24.4 Ant odos patekusių vaistų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: alerginę reakciją į vaistus, neklasifikuojamą kitaip (T88.7) 
 dermatitą dėl į vidų patekusių vaistų (L27.0–L27.1) 

L24.5 Kitų cheminių medţiagų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 
Cemento 

Insekticidų 

L24.6 Paprastas kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu 

Išskyrus: dermatitą, sukeltą suvalgyto maisto (L27.2) 

L24.7 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 

L24.8 Kitų medţiagų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 
Dažų 

L24.9 Nepatikslintos prieţasties sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 
Paprastoji kontaktinė egzema, neklasifikuojama kitaip 

L25 Nepatikslintos prieţasties kontaktinis dermatitas 

Apima: nepatikslintą kontaktinę egzemą 

Išskyrus: alergiją, neklasifikuojamą kitaip (T78.4) 
dermatitą: 

• alerginį kontaktinį (L23.-) 

• sukeltą į vidų patekusių medžiagų (L27.-) 

• akies voko (H01.1) 

• uždegiminį kontaktinį (L24.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (L30.9) 

• perioralinį (L71.0) 

išorinės ausies egzemą (H60.5) 

odos ir poodinių audinių radiacinius pažeidimus (L55–L59) 
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L25.0 Kosmetikos priemonių sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 

L25.1 Ant odos patekusių vaistų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: alerginę reakciją į vaistus, neklasifikuojamą kitaip (T88.7) 
dermatitą dėl į vidų patekusių vaistų (L27.0–L27.1) 

L25.2 Daţų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 

L25.3 Kitų cheminių medţiagų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 
Cemento 

Insekticidų 

L25.4 Nepatikslintas kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu 

Išskyrus: dermatitą, sukeltą suvalgyto maisto (L27.2) 

L25.5 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 

L25.8 Kitų medţiagų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 

L25.9 Nepatikslintos prieţasties sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas 
Kontaktinis: 

• dermatitas (profesinis), neklasifikuojamas kitaip 

• egzema (profesinė), neklasifikuojama kitaip 

L26 Eksfoliacinis dermatitas  

Hebra (Hebra) dedervinė 

Išskyrus: Reiterio (Ritter) ligą (L00) 

L27 Dermatitas, sukeltas į vidų patekusių medţiagų 

Išskyrus: nepageidaujamą: 
• vaistų poveikį, neklasifikuojamą kitaip (T88.7) 

• reakciją į maistą, išskyrus dermatitą (T78.0–T78.1) 

alergiją, neklasifikuojamą kitaip (T78.4) 

kontaktinį dermatitą (L23–L25) 

vaistų: 

• fotoalerginį poveikį (reakciją) (L56.1) 

• fototoksinį poveikį (reakciją) (L56.0) 

dilgėlinę (L50.-) 

L27.0 Vaistų ir medikamentų sukeltas išplitęs odos bėrimas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L27.1 Vaistų ir medikamentų sukeltas lokalus odos bėrimas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L27.2 Suvalgyto maisto sukeltas dermatitas 

Išskyrus: ant odos patekusio maisto sukeltą dermatitą (L23.6, L24.6, L25.4) 

L27.8 Kitų į vidų patekusių medţiagų sukeltas dermatitas 

L27.9 Nepatikslintų į vidų patekusių medţiagų sukeltas dermatitas 
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L28 Lėtinė paprastoji kerpligė (Lichen simplex chronicus) ir nieţulys 

L28.0 Lėtinė paprastoji kerpligė (Lichen simplex chronicus) 
Ribotas neurodermitas 

Neurodermitas, neklasifikuojamas kitaip 

L28.1 Mazgelinis nieţulys (Prurigo nodularis) 

L28.2 Kitoks nieţulys 
Niežulys (Prurigo): 

• Hebra (Hebra) 

• nestiprus niežulys (mažo laipsnio) 

• neklasifikuojamas kitaip 

Mazgelinė dilgėlinė (Urticaria papulosa) 

L29 Nieţėjimas (Pruritus) 

Išskyrus: neurozinį nukasymą (L98.1) 
 psichogeninį niežulį (F45.8) 

L29.0 Išangės nieţėjimas 

L29.1 Kapšelio nieţėjimas 

L29.2 Moters išorinių lyties organų (vulvos) nieţėjimas 

L29.3 Anogenitalinės srities nieţėjimas, nepatikslintas 

L29.8 Kitas nieţėjimas 

L29.9 Odos nieţėjimas, nepatikslintas 
Niežėjimas, neklasifikuojamas kitaip 

L30 Kiti dermatitai  

Išskyrus: dermatitą: 
• kontaktinį (L23–L25) 

• sausos odos (L85.3) 

smulkiaplokštelinę parapsoriazę (L41.3) 

stazinį dermatitą (I83.1–I83.2) 

L30.0 Monetiškasis dermatitas 

L30.1 Dishidrozė [pompholyx] (prakaitavimo sukeltas delnų ir padų pūslelinis bėrimas) 

L30.2 Odos autosensibilizacija 
Į kandidą *levuridai+ 

Dermatofitidai 

Egzematidai 

L30.3 Infekcinis dermatitas 
Infekcinis egzematoidinis dermatitas 

L30.4 Eritema (raudonė) nuo iššutimo 

L30.5 Baltoji dedervinė (Pityriasis alba) 

L30.8 Kitas patikslintas dermatitas  
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L30.9 Dermatitas, nepatikslintas  
Egzema, neklasifikuojama kitaip 

PAPULOSKVAMOZINIAI PAKITIMAI 

(L40–L45) 

L40 Psoriazė 

L40.0 Paprastoji psoriazė (Psoriasis vulgaris) 
Monetiškoji psoriazė 

Plokštelinė psoriazė 

L40.1 Išplitusi pustulinė psoriazė 
Pūslelinė impetiga 

Fon Cumbušo (von Zumbusch) liga 

L40.2 Besitęsiantis akrodermatitas (Acrodermatitis continua) 

L40.3 Delnų ir padų pustuliozė 

L40.4 Lašelinė psoriazė  

L40.5† Artropatinė psoriazė (M07.0-*–M07.3-*, M09.0-*) 

L40.8 Kita psoriazė 
Odos raukšlių psoriazė 

L40.9 Psoriazė, nepatikslinta 

L41 Parapsoriazė  

Išskyrus: atrofinę vaskulinę poikilodermą (L94.5) 

L41.0 Ūminė kerpligiškoji ir raupiškoji dedervinė (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta) 
Mucha-Habermano (Mucha-Habermann) liga 

L41.1 Lėtinė lichenoidinė dedervinė 

L41.2 Limfomatoidinė papuliozė 
0233 

Apima: morfologinį kodą M9718 su elgesio kodu /3 

Pastaba: šiuo metu limfomatoidinė papuliozė TLK-O III-iajame leidime klasifikuojama kaip piktybinis odos 

navikas su morfologiniu kodu M9718/3. Ir toliau naudotinas L41.2 kodas (tik įtraukiamas į Odos ir 

poodžio ligų skyrių). 

L41.3 Smulkiaplokštelinė parapsoriazė 

L41.4 Stambiaplokštelinė parapsoriazė 

L41.5 Tinklinė parapsoriazė 

L41.8 Kita parapsoriazė 

L41.9 Parapsoriazė, nepatikslinta 

L42 Roţinė dedervinė 
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L43 Plokščioji kerpligė (Lichen planus) 

Išskyrus: planopiliarinę kerpligę (Lichen planopilaris) (L66.1) 

L43.0 Hipertrofinė plokščioji kerpligė 

L43.1 Pūslinė plokščioji kerpligė 

L43.2 Lichenoidinė (kerpligiška) reakcija į vaistus 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L43.3 Poūmė (aktyvi) plokščioji kerpligė 
Atogrąžų plokščioji kerpligė (Lichen planus tropicus) 

L43.8 Kita plokščioji kerpligė 

L43.9 Plokščioji kerpligė, nepatikslinta 

L44 Kiti papuloskvamoziniai (mazgeliniai pleiskanojantys) pakitimai 

L44.0 Plaukinė raudonoji dedervinė (Pityriasis rubra pilaris) 

L44.1 Blizgančioji kerpligė (Lichen nitidus) 

L44.2 Dryţuotoji kerpligė (Lichen striatus) 

L44.3 Karolių pavidalo raudonoji kerpligė (Lichen ruber moniliformis) 

L44.4 Vaikų papulinis akrodermatitas [Dţianoti-Krosti (Gianotti-Crosti)] 

L44.8 Kiti patikslinti papuloskvamoziniai (mazgeliniai pleiskanojantys) pakitimai 

L44.9 Papuloskvamoziniai (mazgeliniai pleiskanojantys) pakitimai, nepatikslinti 

L45* Papuloskvamoziniai pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

DILGĖLINĖ IR ERITEMA (RAUDONĖ)  

(L50–L54) 

Išskyrus: Laimo (Lyme ) ligą (A69.2) 
 rožinę (rosacea) (L71.-) 

L50 Dilgėlinė 

Išskyrus: alerginį kontaktinį dermatitą (L23.-) 
angioneurozinę edemą (T78.3) 

paveldėtąją angioedemą (D84.1) 

Kvinkės (Quincke) edemą (T78.3) 

dilgėlinę: 

• gigantinę (T78.3) 

• naujagimių (P83.8) 

• papulinę (mazgelinę) (L28.2) 

• pigmentinę (Q82.2) 

• seruminę (T80.6) 

• saulės spindulių (soliarinę) (L56.3) 

L50.0 Alerginė dilgėlinė 
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L50.1 Idiopatinė dilgėlinė 

L50.2 Šalčio ir šilumos sukelta dilgėlinė 

L50.3 Dermatografinė dilgėlinė 

L50.4 Vibracinė dilgėlinė 

L50.5 Cholinerginė dilgėlinė 

L50.6 Kontaktinė dilgėlinė 

L50.8 Kita dilgėlinė 
Dilgėlinė: 

• lėtinė 

• grįžtamoji periodinė 

L50.9 Dilgėlinė, nepatikslinta 

L51 Daugiaformė raudonė (Erythema multiforme) 

L51.0 Nepūslinė daugiaformė raudonė (eritema) 

L51.1 Pūslinė daugiaformė raudonė (eritema) 
Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromas 

L51.2 Toksinė epidermio nekrolizė [Lajelio (Lyell)] 

L51.8 Kita daugiaformė raudonė (eritema) 

L51.9 Daugiaformė raudonė (eritema), nepatikslinta 

L52 Mazginė raudonė (Erythema nodosum) 

 

L53 Kitos eriteminės būklės 

Išskyrus: eritemą (raudonę): 
• nuo ugnies (L59.0) 

• sukeltą kitų išorinių medžiagų, patekusių ant odos (L23–L25) 

• iššutimą (L30.4) 

L53.0 Toksinė eritema (raudonė) 

Išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: naujagimių toksinę eritemą (raudonę) (P83.1) 

L53.1 Išcentrinė ţiedinė eritema (Erythema annulare centrifugum) 

L53.2 Kraštinė eritema (Erythema marginatum) 

L53.3 Kita lėtinė figūrinė eritema (raudonė) 

L53.8 Kita patikslinta eriteminė būklė 

L53.9 Eriteminė būklė, nepatikslinta 
Eritema (raudonė), neklasifikuojama kitaip 

Eritrodermija, neklasifikuojama kitaip 
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L54* Eritema (raudonė) sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

L54.0* Kraštinė eritema sergant ūminiu reumatu (I00†)  

L54.8* Eritema (raudonė) sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

ODOS IR POODINIŲ AUDINIŲ RADIACINIAI PAŢEIDIMAI 

(L55–L59) 

L55 Nudegimai saulės spinduliais   

 

L55.0 Nudegimas saulės spinduliais, sukeliantis eritemą  

L55.1 Dalies odos storio nudegimas saulės spinduliais  

L55.2 Viso odos storio nudegimas saulės spinduliais  

L55.8 Kitas nudegimas saulės spinduliais 

L55.9 Nudegimas saulės spinduliais, nepatikslintas 

L56 Kiti ūminiai odos paţeidimai, sukelti ultravioletinių spindulių 

L56.0 Fototoksinė reakcija į vaistus 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L56.1 Fotoalerginė reakcija į vaistus 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L56.2 Fotokontaktinis dermatitas [Berloque dermatitis] 

L56.3 Saulės sukelta dilgėlinė 

L56.4 Polimorfinis bėrimas nuo šviesos 

L56.8 Kiti patikslinti ūminiai odos pakitimai dėl ultravioletinių spindulių poveikio 

L56.9 Ūminiai odos pakitimai dėl ultravioletinių spindulių poveikio, nepatikslinti 

L57 Odos pakitimai, sukelti ilgalaikio nejonizuojančių spindulių poveikio 

L57.0 Spindulinė (aktininė) keratozė (Actinic keratosis)  
Keratozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• senatvinė 

• sukelta saulės spindulių (soliarinė) 

L57.1 Spindulinis (aktininis) retikuloidas  

L57.2 Sprando rombinė oda (Cutis rhomboidalis nuchae) 

L57.3 Sivate (Civatte) poikiloderma 

L57.4 Senatvinis odos sudribimas (Cutis laxa senilis) 
Senatvinė elastozė (Elastosis senilis) 
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L57.5 Spindulinė (aktininė) granulioma 

L57.8 Kiti odos pakitimai, sukelti ilgalaikio nejonizuojančių spindulių poveikio 
Fermerio oda 

Jūrininko oda 

Saulės spindulių sukeltas dermatitas  

L57.9 Odos pakitimai, sukelti ilgalaikio nejonizuojančių spindulių poveikio, nepatikslinti 

L58 Radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uţdegimas) 

L58.0 Ūminis radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uţdegimas) 

L58.1 Lėtinis radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uţdegimas) 

L58.9 Radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uţdegimas), nepatikslintas 

L59 Kiti odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai 

Išskyrus: radiaciniai nudegimai, – žr. Nudegimai, kurių vietos apibūdinamos 

L59.0 Infraraudonųjų spindulių šilumos sukelta raudonė [Dermatitis ab igne] 

L59.8 Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai 

L59.9 Kiti odos ir poodinių audinių radiaciniai paţeidimai, nepatikslinti 

ODOS PRIKLAUSINIŲ LIGOS 

(L60–L75) 

Išskyrus: įgimtus kūno dangos sklaidos trūkumus (Q84.-) 

L60 Nagų ligos 

Išskyrus: „būgno lazdelių“ pavidalo pirštus (R68.3) 
 onichiją ir paronichiją (nago guolio ir nago volelio uždegimą) (L03.0-) 

L60.0 Įaugęs nagas 

L60.1 Onicholizė (nago ištirpimas) 

L60.2 Onichogripozė (paukštiški nagai) 

L60.3 Nagų distrofija 

L60.4 Bo (Beau) linijos 

L60.5 Geltonų nagų sindromas 

L60.8 Kitos nagų ligos 

L60.9 Nagų ligos, nepatikslintos 

L62* Nagų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

L62.0* „Būgno lazdelių“ pavidalo nagų pachidermoperiostozė (M89.4-†)  

L62.8* Nagų pakitimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
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L63 Ţidininis nuplikimas (Alopecia areata) 

L63.0 Visiškas (galvos) nuplikimas (Alopecia (capitis) totalis) 

L63.1 Bendras nuplikimas (Alopecia universalis) 

L63.2 Ofiazė (smilkinių ir pakaušio srities nuplikimas) 

L63.8 Kitas ţidininis nuplikimas 

L63.9 Ţidininis nuplikimas, nepatikslintas 

L64 Androgeninis nuplikimas 

Apima: vyriškąjį nuplikimo tipą 

L64.0 Vaistų sukeltas androgeninis nuplikimas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L64.8 Kitas androgeninis nuplikimas 

L64.9 Androgeninis nuplikimas, nepatikslintas 

L65 Kitos nerandinio nuplikimo rūšys 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: trichotilomaniją (F63.3) 

L65.0 Telogeninis plaukų slinkimas 

L65.1 Anageninis plaukų slinkimas 

L65.2 Mucinozinis nuplikimas 

L65.8 Kitas patikslintas nerandinis nuplikimas 

L65.9 Nerandinis nuplikimas, nepatikslintas 
Nuplikimas, neklasifikuojamas kitaip 

L66 Randinis nuplikimas 

L66.0 Atrofinis nuplikimas (Pseudopelade) 

L66.1 Planopiliarinė kerpligė (Lichen planopilaris) 
Folikulinė plokščioji kerpligė 

L66.2 Plikinantis folikulitas (Folliculitis decalvans) 

L66.3 Galvos absceduojantis perifolikulitas (Perifolliculitis capitis abscedens) 

L66.4 Uleritematozinis retikulinis folikulitas (Folliculitis ulerythematosa reticulata) 

L66.8 Kitas randinis nuplikimas 

L66.9 Randinis nuplikimas, nepatikslintas 

L67 Plaukų spalvos ir stiebo patologija 

Išskyrus: moniletrikozę (karolinius plaukus) (Q84.1) 
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žiedinius plaukus (Q84.1) 

telogeninį plaukų slinkimą (L65.0) 

L67.0 Mazginė trichoreksė 

L67.1 Plaukų spalvos pakitimai 
Žilė 

Priešlaikinis plaukų žilumas 

Plaukų heterochromija 

Piliozė: 

• ribota, įgyta 

• neklasifikuojama kitaip 

L67.8 Kita plaukų spalvos ir plaukų stiebo patologija 
Plauko stiebo įskilimai (Fragilitas crinium) 

L67.9 Plaukų spalvos ir plaukų stiebo pakitimai, nepatikslinti 

L68 Hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 

Apima: padidėjusį plaukuotumą 

Išskyrus: įgimtą hipertrichozę (padidėjusį plaukuotumą) (Q84.2) 
 išliekančius pūkelius (gyvaplaukius) (Q84.2) 

L68.0 Hirsutizmas (padidėjęs moterų plaukuotumas) 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L68.1 Įgyta gyvaplaukių hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L68.2 Lokalizuota hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 

L68.3 Politrichija 

L68.8 Kita hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 

L68.9 Hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas), nepatikslinta 

L70 Spuogai (Acne) 

Išskyrus: keloidinius spuogus (L73.0) 

L70.0 Paprastieji spuogai (Acne vulgaris) 

L70.1 Konglobatiniai (susiliejantys) spuogai (Acne conglobata) 

L70.2 Raupiški spuogai (Acne varioliformis) 
Miliariniai nekroziniai spuogai 

L70.3 Atogrąţų spuogai (Acne tropica) 

L70.4 Kūdikių spuogai 

L70.5 Jaunų mergaičių spuogai nuo krapštymo (Acné excoriée des jeunes filles) 

L70.8 Kiti spuogai 

L70.9 Spuogai, nepatikslinti 
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L71 Roţinė (Rosacea) 

L71.0 Perioralinis dermatitas (perioralinis odos uţdegimas) 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

L71.1 Rinofima 

L71.8 Kita roţinė 

L71.9 Roţinė nepatikslinti 

L72 Odos ir poodinio audinio folikulinės cistos 

L72.0 Epiderminė cista 

L72.1 Trichileminė cista 
Piliarinė cista 

Riebalinių liaukų cista 

L72.2 Dauginė steatocistoma 

L72.8 Kitos odos ir poodinių audinių folikulinės cistos 

L72.9 Odos ir poodinių audinių folikulinė cista, nepatikslinta 

L73 Kiti folikulų pakitimai 

L73.0 Keloidiniai spuogai 

L73.1 Barzdos pseudofolikulitas 

L73.2 Supūliavęs hidradenitas (pūlingas prakaito liaukų uţdegimas) 

L73.8 Kiti patikslinti folikulų pakitimai 
Barzdos sikozė 

L73.9 Folikulų pakitimai, nepatikslinti 

L74 Ekrininių prakaito liaukų sutrikimai 

Išskyrus: hiperhidrozę (R61.-) 

L74.0 Raudonoji miliarija (prakaitinė) (Miliaria rubra) 

L74.1 Skaidrioji (kristališkoji) miliarija (prakaitinė) (Miliaria crystallina) 

L74.2 Gilioji miliarija (prakaitinė) (Miliaria profunda) 
Atogrąžų miliarija (prakaitinė) (Miliaria tropicalis) 

L74.3 Miliarija, nepatikslinta  

L74.4 Anhidrozė (neprakaitavimas) 
Hipohidrozė (sumažėjęs prakaitavimas) 

L74.8 Kiti ekrininių prakaito liaukų sutrikimai 

L74.9 Ekrininių prakaito liaukų sutrikimai, nepatikslinti 
Prakaito liaukų sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 
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L75 Apokrininių prakaito liaukų sutrikimai 

Išskyrus: dishidrozę *pompholyx+ (prakaitavimo sutrikimą) (L30.1) 
 supūliavusį hidradenitą (prakaito liaukų pūlingą uždegimą) (L73.2) 

L75.0 Bromhidrozė (dvokus prakaitavimas) 

L75.1 Chromhidrozė (prakaitavimas spalvotu prakaitu) 

L75.2 Apokrininė miliarija (prakaitinė)  
Fokso-Fordaiso (Fox-Fordyce) liga 

L75.8 Kiti apokrininių prakaito liaukų sutrikimai 

L75.9 Apokrininių prakaito liaukų sutrikimai, nepatikslinti 

KITOS ODOS IR POODINIŲ AUDINIŲ LIGOS 

(L80–L99) 

L80 Vitiligo liga (baltmė) 

 

L81 Kiti pigmentacijos sutrikimai 

Išskyrus: apgamą, neklasifikuojamą kitaip (Q82.5) 
 apgamą – žr. Abėcėlinę rodyklę 

 Poitso-Jėgerso (Peutz-Jeghers) sindromą (Q85.81) 

L81.0 Padidėjusi pigmentacija po uţdegimo 

L81.1 Chloazma (rudmė) 

L81.2 Strazdanos 

L81.3 Balintos kavos spalvos dėmės (Café au lait spots) 

L81.4 Kita padidėjusi melanininė pigmentacija 
Šlakai (Lentigo) 

L81.5 Leukoderma (odos baltmė), neklasifikuojama kitur 

L81.6 Kiti sutrikimai su sumaţėjusia melanino gamyba 

L81.7 Pigmentinės purpuros dermatozė 
Slenkančioji angioma (Angioma serpiginosum) 

L81.8 Kiti patikslinti pigmentacijos sutrikimai 
Geležies pigmentacija 

Tatuiruotės pigmentacija 

L81.9 Pigmentacijos sutrikimai, nepatikslinti 

L82 Seborėjinė keratozė (suragėjimas)  

Juodoji papulinė dermatozė  

Leserio-Trela (Leser-Trélat) liga 

L83 Juodoji akantozė 
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Susiliejančioji ir tinklinė papilomatozė 

L84 Suragėjimai ir sukietėjimai 

Odos sukietėjimas (Callus) 

Nuospauda (Clavus) 

L85 Kitos epidermio sustorėjimo rūšys 

Išskyrus: hipertrofinius odos pakitimus (L91.-) 

L85.0 Įgyta ichtiozė (ţuvies oda) 

Išskyrus: įgimtą ichtiozę (žuvies odą) (Q80.-) 

L85.1 Įgyta delnų ir padų keratozė (suragėjimas) [keratoderma] 

Išskyrus: paveldėtąją delnų ir padų keratozę (Q82.8) 

L85.2 Taškinė delnų ir padų keratozė (suragėjimas) 

L85.3 Odos kserozė (sausmė) 
Sausos odos dermatitas (odos uždegimas) 

L85.8 Kitos patikslintos epidermio sustorėjimo rūšys 
Odos ragas 

L85.9 Epidermio sustorėjimas, nepatikslintas 

L86* Keratoderma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Folikulinė keratozė (suragėjimas) - dėl vitamino A trūkumo (E50.8†) 
Kseroderma                          - dėl vitamino A trūkumo (E50.8†) 

 

L87 Transepiderminio pašalinimo sutrikimai 

Išskyrus: žiedinę granuliomą (perforuojančią) (L92.0) 

L87.0 Folikulinė ir parafolikulinė keratozė (suragėjimas), prasiskverbianti į odą [Kyrlio (Kyrle) liga] 
Penetruojanti folikulinė hiperkeratozė 

L87.1 Reaktyvioji perforuojanti kolagenozė 

L87.2 Šliauţiančioji perforuojanti elastozė 

L87.8 Kiti transepiderminio pašalinimo sutrikimai 

L87.9 Transepiderminio pašalinimo sutrikimai, nepatikslinti 

L88 Gangreninė pioderma (Pyoderma gangrenosum) 

Gangreninis dermatitas (odos uždegimas)  

Fagedeninė pioderma  

L89 Pragulų opos ir spaudimo plotai 

 

 Pragula 

 Opa nuo pleistro  
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Pastaba: daugelyje vietų atsiradusioms įvairių stadijų opoms priskirkite tik vieną kodą, kuriame nurodyta 

aukščiausia stadija. 

Išskyrus: gimdos kaklelio pragulą (trofinę opą) (N86) 

L89.0 Pirmosios stadijos pragulų opos ir spaudimo plotai 
Pragulų *spaudimo+ opa, pasireiškianti tik kaip eritema (raudonė) 

Pastaba: opa pasireiškia kaip nuolatinis tam tikros odos srities paraudimas (eritema) lengvai pigmentuotoje 

odoje, o tamsesnio atspalvio odoje opa gali pasireikšti nuolat esančiomis raudonomis, mėlynomis ar 

rožinėmis dėmėmis be odos pažeidimų. 

L89.1 Antrosios stadijos pragulų opos ir spaudimo plotai 
Pragulų *spaudimo+ opa su: 

• nutrynimu 

• pūsle 

• daliniu odos pažeidimu, apimančiu epidermį ir (arba) dermą 

• odos pažeidimu, neklasifikuojamu kitaip 

L89.2 Trečiosios stadijos pragulų opos ir spaudimo plotai 
Pragulų *spaudimo+ opos, kai visiškai nelieka odos, pažeidžiamas poodis arba atsiranda poodžio nekrozė, 

pažeidimas arba nekrozė plinta gilyn ir apima po poodžiu esančią fasciją.   

L89.3 Ketvirtosios stadijos pragulų opos ir spaudimo plotai 
Pragulų *spaudimo+ opos su raumenų, kaulų arba atraminių struktūrų (t. y. sausgyslių arba sąnario kapsulės) 

nekroze 

L89.9 Pragulų opos ir spaudimo plotai, nepatikslinti 
Pragulų *spaudimo+ opa, nenurodant stadijos 

L90 Atrofiniai odos pakitimai 

L90.0 Sklerozinė ir atrofinė kerpligė (Lichen sclerosus et atrophicus) 

Išskyrus: išorinių lyties organų sklerozinę kerpligę: 
• moters (N90.4) 

• vyro (N48.0) 

L90.1 Šveningerio-Buci (Schweninger-Buzzi) anetoderma 

L90.2 Jadazono-Pelicari (Jadassohn-Pellizzari) anetoderma 

L90.3 Pazini ir Pjerini (Pasini and Pierini) atrofoderma 

L90.4 Lėtinis atrofinis akrodermatitas (galūnių odos uţdegimas) 

L90.5 Randiniai odos pakitimai ir fibrozė 

Prigludęs randas (odos) 

Randas 

Randinė deformacija 

Išskyrus: hipertrofinį randą (L91.0-) 
keloidinį randą (L91.0-) 

L90.50 Dėl nepatikslintos prieţasties 
Randas, neklasifikuojamas kitaip 

L90.51 Dėl nudegimo 



496 

 

L90.59 Dėl kitos patikslintos prieţasties 

L90.6 Atrofiniai odos ruoţai (Striae atropicae) 

L90.8 Kiti atrofiniai odos pakitimai 

L90.9 Atrofiniai odos pakitimai, nepatikslinti 

L91 Hipertrofiniai odos pakitimai 

 

L91.0 Keloidinis randas 

Hipertrofinis randas 

Išskyrus: keloidinius spuogus (L73.0) 
 randą, neklasifikuojamą kitaip (L90.5-) 

L91.00 Dėl nepatikslintos prieţasties 
Keloidinis, neklasifikuojamas kitaip 

L91.01 Dėl nudegimo 

L91.09 Dėl kitos patikslintos prieţasties 

L91.8 Kiti hipertrofiniai odos pakitimai 

L91.9 Hipertrofiniai odos pakitimai, nepatikslinti 

L92 Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai 

Išskyrus: aktininę granuliomą (L57.5) 

L92.0 Ţiedinė granulioma 
Perforuojanti žiedinė granulioma 

L92.1 Lipoidinė nekrobiozė, neklasifikuojama kitur 

L92.2 Veido granulioma [odos eozinofilinė granulioma] 

L92.3 Odos ir poodinių audinių svetimkūnio tipo granulioma 

L92.8 Kiti odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai 

L92.9 Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai, nepatikslinti 

L93 Raudonoji vilkligė (Lupus erythematosus) 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: vilkligę: 
 • opinę (A18.4) 

 • paprastąją (A18.4) 

 sklerodermą (M34.-) 

 sisteminę raudonąją vilkligę (M32.-) 

L93.0 Diskoidinė raudonoji vilkligė 
Raudonoji vilkligė, neklasifikuojama kitaip  

L93.1 Poūmė odos raudonoji vilkligė 
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L93.2 Kita lokali raudonoji vilkligė 
Vilkligė: 

• gilioji raudonoji 

• panikulitas (poodinio ląstelyno uždegimas) 

L94 Kiti lokalūs jungiamojo audinio pakitimai 

Išskyrus: sistemines jungiamojo audinio ligas (M30–M36) 

L94.0 Lokali skleroderma [morphea] 
Židininė (ribota) skleroderma 

L94.1 Linijinė skleroderma 
„Kardo smūgio“ pažeidimas (En coup de sabre lesion) 

L94.2 Odos kalcinozė 

L94.3 Sklerodaktilija 

L94.4 Gotrono (Gottron) papulės (mazgeliai) 

L94.5 Atrofinė vaskulinė poikiloderma 

L94.6 Ainhum liga  

L94.8 Kiti patikslinti lokalūs jungiamojo audinio pakitimai 

L94.9 Lokalūs jungiamojo audinio pakitimai, nepatikslinti 

L95 Odos vaskulitas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: slenkančiąją angiomą (L81.7) 
Henoko-Šionlaino (Henoch-Schönlein) purpurą (D69.0) 

dėl padidėjusio jautrumo pasireiškiantį angitą (hipererginį) (M31.0) 

panikulitą: 

• vilkligės (L93.2) 

•sprando/ kaklo ir nugaros (M54.0-) 

• neklasifikuojamą kitaip (M79.3-) 

• recidyvuojantį *Vėberio-Kristijano (Weber-Christian)] (M35.6) 

mazginį poliarteritą (M30.0) 

reumatoidinį vaskulitą (M05.2-) 

seruminę ligą (T80.6) 

dilgėlinę (L50.-) 

Vėgenerio (Wegener) granuliomatozę (M31.3) 

L95.0 Livedoidinis vaskulitas 
Baltoji atrofija (dėminė) (Atrophie blanche (en plaque) 

L95.1 Iškilioji uţsitęsusi eritema (Erythema elevatum diutinum)  

L95.8 Kitas odos vaskulitas 

L95.9 Odos vaskulitas, nepatikslintas 

L97 Kojų opa, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus:   pragulų opas ir spaudimo plotus (L89.-) 
gangreną (R02) 

odos infekcijas (L00–L08) 
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patikslintas infekcijas, klasifikuojamas A00–B99 

varikozinę opą (I83.0, I83.2) 

L98 Kitos odos ir poodinių audinių ligos, neklasifikuojamos kitur 

L98.0 Piogeninė granulioma 

L98.1 Dirbtinai sukeltas dermatitas (odos uţdegimas) 
Neurozinis nukasymas 

L98.2 Karštinė neutrofilinė dermatozė [Svyto (Sweet)] 

L98.3 Eozinofilinis celiulitas [Velso (Wells)] 

L98.4 Lėtinė odos opa, neklasifikuojama kitur  
Lėtinė odos opa, neklasifikuojama kitaip 

Atogrąžų odos opa, neklasifikuojama kitaip 

Odos opa, neklasifikuojama kitaip  

Išskyrus: pragulų opas ir spaudimo plotus (L89.-) 
gangreną (R02) 

odos infekcijas (L00–L08) 

patikslintas infekcijas, klasifikuojamas A00–B99 

kojų opą, neklasifikuojamą kitur (L97) 

varikozinę opą (I83.0, I83.2) 

L98.5 Odos mucinozė 
Židininė mucinozė 

Miksedeminė kerpligė 

Išskyrus: židininę burnos mucinozę (K13.7) 
 miksedemą (E03.9) 

L98.6 Kiti odos ir poodinių audinių infiltraciniai pakitimai 

Išskyrus: odos ir gleivinės hialinozę (E78.8) 

L98.8 Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių pakitimai 

L98.9 Odos ir poodinių audinių pakitimai, nepatikslinti 

L99* Kiti odos ir poodinių audinių pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

L99.0* Odos amiloidozė (E85.-†)  
Amiloidozinė kerpligė 

Dėmėtoji amiloidozė 

L99.8* Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sifilinė leukoderma (A51.3†, A52.7†) 

13 SKYRIUS 

JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO 

LIGOS 

(M00–M99) 
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Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

M00–M25 Artropatijos 
 M00–M03 Infekcinės artropatijos 

 M05–M14 Uţdegiminės poliartropatijos 

 M15–M19 Artrozė 

 M20–M25 Kitos sąnarių ligos 

M30–M36   Sisteminės jungiamojo audinio ligos 
M40–M54   Dorsopatijos 
 M40–M43 Deformuojančios dorsopatijos 

 M45–M49 Spondilopatijos 

 M50–M54 Kitos dorsopatijos 

M60–M79   Minkštųjų audinių ligos 
 M60–M63 Raumenų ligos 

 M65–M68 Sinovijos ir sausgyslių ligos 

 M70–M79 Kitos minkštųjų audinių ligos 

M80–M94   Osteopatijos ir chondropatijos 
 M80–M85 Kaulų tankio ir struktūros paţeidimai 

 M86–M90 Kitos osteopatijos 

 M91–M94 Chondropatijos 

M95–M99 Kitos jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

M01* Tiesioginės sąnarių infekcijos sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 
M03* Poinfekcinės ir reaktyviosios artropatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M07* Psoriazinės ir enteropatinės artropatijos 
M09* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M14* Artropatijos sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M36* Sisteminiai jungiamojo audinio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M49* Spondilopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
M63* Raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M68* Sinovijos ar sausgyslės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
M73* Minkštųjų audinių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  
M82* Osteoporozė sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur   
M90* Osteopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus: tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 
tam tikrus smilkininio žandikaulio sąnario pakitimus (K07.6) 

tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

trauminį atsitvėrimo sindromą (T79.6) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpįpo gimdymo (O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

 

KAULŲ IR RAUMENŲ PAŢEIDIMO VIETA 

Ši subklasifikacija rodo pažeidimo vietą ir yra naudotina kartu su 13 skyriaus skirsniais. Priskirtas skaičius 
pateikiamas *laužtiniuose skliaustuose+ prie kiekvieno kodo. Kitos subklasifikacijos rodo kelio pažeidimus ir 
dorsopatijas.  

0  Dauginės vietos 

1  Peties sritis 
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 raktikaulis      peties ir raktikaulio  }    

 mentė              mentės ir žastikaulio  }  sąnariai  

                         krūtinkaulio ir raktikaulio  } 

2  Ţastas 

 žastikaulis alkūnės sąnarys   

3  Dilbis 

 stipinkaulis riešo sąnariai  

 alkūnkaulis 

4  Plaštaka 

 riešakauliai sąnariai tarp šių kaulų 

 pirštakauliai 

 delnakauliai  

5  Dubens sritis ir šlaunis 

 sėdmenys klubas (sąnarys) 

 šlaunikaulis kryžmeninis klubo sąnarys 

 dubuo 

6  Koja 

 šeivikaulis kelio sąnarys  

 blauzdikaulis 

7  Čiurna ir pėda 

 padikauliai  čiurnos sąnarys 

 čiurnos kaulai  kiti kojos sąnariai 

 kojų pirštai 

 8  Kitos 

 galva 

 kaklas 

 šonkauliai 

 kaukolė 

 liemuo 

 stuburas 

 9  Nepatikslintos vietos 

ARTROPATIJOS 

(M00–M25) 

Ligos, labiausiai pažeidžiančios periferinius (galūnių) sąnarius 

INFEKCINĖS ARTROPATIJOS 

(M00–M03) 

Pastaba: ši grupė apima mikroorganizmų sukeltas artropatijas.  

 Išskiriami šie etiologinio ryšio tipai:  

a) tiesioginė sąnario infekcija, kai mikroorganizmai pažeidžia sinovinį audinį ir sąnaryje nustatomas mikrobinis 

antigenas;  

 b) netiesioginė infekcija, kuri gali būti 2 rūšių: reaktyvioji artropatija, kai organizme yra nustatyta mikrobinė 

infekcija, bet sąnaryje nerandama nei mikroorganizmų, nei antigenų; poinfekcinė artropatija, kai nustatytas 

mikrobinis antigenas, bet negarantuotas visiškas pasveikimas ir  nėra įrodymų, kad vyksta lokalus mikroorganizmo 

dauginimasis. 
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M00 Pūlinis artritas 

Žr. pažeidimo vietos kodą. 

M00.0 Stafilokokinis artritas ir poliartritas 

[0-9] 

M00.1 Pneumokokinis artritas ir poliartritas 

[0-9] 

M00.2 Kitas streptokokinis artritas ir poliartritas 

[0-9] 

M00.8 Artritas ir poliartritas, sukeltas kitų patikslintų bakterinių veiksnių (bakterijų) 

 [0-9]  

Bakteriniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B96). 

M00.9 Pūlinis artritas, nepatikslintas 

 [0-9]  

Infekcinis artritas, neklasifikuojamas kitaip 

M01* Tiesioginės sąnarių infekcijos sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą. 

Išskyrus: artropatiją sergant sarkoidoze (M14.8*) 
 poinfekcinę ir reaktyviąją artropatiją (M03.-*) 

M01.0* Meningokokinis artritas (A39.8†) 

 [0-9] 

M01.1* Tuberkuliozinis artritas (A18.0†) 

 [0-9] 

Išskyrus: stuburo (M49.0-*) 

M01.2* Artritas sergant Laimo (Lyme) liga (A69.2†) 

 [0-9] 

M01.3* Artritas sergant kitomis bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Artritas sergant: 

• raupsais [Hanseno (Hansen) liga] (A30.-†) 

• lokalia salmonelių sukelta infekcija (A02.2†) 

• vidurių šiltine ar paratifu (A01.-†) 

Gonokokinis artritas (A54.4†) 

M01.4* Artritas sergant raudonuke (B06.8†) 

 [0-9] 

M01.5* Artritas sergant kitomis virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Artritas sergant: 
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• kiaulyte (B26.8†) 

• Oniong-niong (O’nyong-nyong) karštlige (A92.1†) 

M01.6* Artritas sergant mikozėmis (B35–B49†) 

 [0-9] 

M01.8* Artritas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

M02 Reaktyviosios artropatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą. 

Išskyrus: Bechčeto (Behçet) ligą (M35.2) 
 reumatinę karštligę (I00) 

M02.0 Artropatija po ţarnų šuntavimo 

 [0-9] 

M02.1 Artropatija po dizenterijos 

 [0-9] 

M02.2 Artropatija po imunizacijos 

 [0-9] 

M02.3 Reiterio (Reiter) liga 

 [0-9] 

M02.8 Kitos reaktyviosios artropatijos 

 [0-9] 

M02.9 Reaktyvioji artropatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M03* Poinfekcinės ir reaktyviosios artropatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą. 

Išskyrus: tiesiogines sąnarių infekcijas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur (M01.-*) 

M03.0* Pomeningokokinis artritas (A39.8†) 

 [0-9] 

Išskyrus: meningokokinį artritą (M01.0-*) 

M03.1* Poinfekcinė artropatija sergant sifiliu 

 [0-9] 

Klatono (Clutton) sąnariai (A50.5†) 

Išskyrus: Šarko (Charcot) arba tabinę artropatiją (M14.6*) 

M03.2* Kitos poinfekcinės artropatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Poinfekcinė artropatija sergant: 
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• enterokolitinės jersinijos (Jersinia enterocolitica) sukeltu enteritu (A04.6†) 

• virusiniu hepatitu (B15–B19†) 

Išskyrus: virusines artropatijas (M01.4–M01.5*) 

M03.6* Reaktyvioji artropatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Artropatija sergant infekciniu endokarditu (I33.0†) 

UŢDEGIMINĖS POLIARTROPATIJOS 

(M05–M14) 

M05 Seropozityvus reumatoidinis artritas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: reumatinę karštligę (I00) 
reumatoidinį artritą: 

• jaunatvinį (juvenilinį) (M08.-) 

• stuburo (M45.0-) 

M05.0 Felčio (Felty) sindromas 

[0-9] 

Reumatoidinis artritas su splenoadenomegalija ir leukopenija 

M05.1 Reumatoidinė plaučių liga  

 [0-9] 

M05.2 Reumatoidinis vaskulitas 

 [0-9] 

M05.3† Reumatoidinis artritas su kitų organų ir sistemų paţeidimu 

 [0-9] 

Reumatoidinis: 

• karditas (I52.8*) 

• endokarditas (I39.-*) 

• miokarditas (I41.8*) 

• miopatija (G73.7*) 

• perikarditas (I32.8*) 

• polineuropatija (G63.6*) 

M05.8 Kitas seropozityvus reumatoidinis artritas 

 [0-9] 

M05.9 Seropozityvus reumatoidinis artritas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M06 Kitas reumatoidinis artritas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M06.0 Seronegatyvus reumatoidinis artritas 

 [0-9] 
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M06.1 Suaugusiųjų Stilio (Still) liga 

 [0-9] 

Išskyrus: Stilio (Still) ligą, neklasifikuojamą kitaip (M08.2-) 

M06.2 Reumatoidinis bursitas 

 [0-9] 

M06.3 Reumatoidinis mazgelis 

 [0-9] 

M06.4 Uţdegiminė poliartropatija 

 [0-9] 

Išskyrus: poliartritą, neklasifikuojamą kitaip (M13.0) 

M06.8 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas 

 [0-9] 

M06.9 Reumatoidinis artritas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M07* Psoriazinės ir enteropatinės artropatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: jaunatvines (juvenilines) psoriazines ir enteropatines artropatijas (M09.-*) 

M07.0* Psoriazinė distalinių interfalanginių sąnarių artropatija (L40.5†) 

 [0, 4, 7, 9]  

M07.1* Luošinantis artritas (L40.5†) 

 [0-9] 

M07.2* Psoriazinis spondilitas (L40.5†) 

 

M07.3* Kitos psoriazinės artropatijos (L40.5†) 

 [0-9] 

M07.4* Artropatija sergant Krono (Crohn) liga [regioniniu enteritu] (K50.-†) 

 [0-9] 

M07.5* Artropatija sergant opiniu kolitu (K51.-†) 

 [0-9] 

M07.6* Kitos enteropatinės artropatijos 

 [0-9] 

M08 Jaunatvinis (juvenilinis) artritas 

1352 Žr. pažeidimo vietos kodą 

Apima: vaikų artritą, prasidėjusį iki 16 metų, ir trunkantį ilgiau kaip 3 mėn. 
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Išskyrus: Felčio (Felty) sindromą (M05.0-) 
jaunatvinį (juvenilinį) dermatomiozitą (M33.0) 

M08.0 Jaunatvinis (juvenilinis) reumatoidinis artritas 

 [0-9] 

Jaunatvinis (juvenilinis) reumatoidinis artritas, su reumatoidiniu faktoriumi arba be reumatoidinio faktoriaus 

M08.1 Jaunatvinis (juvenilinis) ankilozinis spondilitas 

 [0-9] 

Išskyrus: suaugusiųjų ankilozinį spondilitą (M45.0-) 

M08.2 Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, su sistemine pradţia 

 [0-9] 

Stilio (Still) liga, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: suaugusiųjų Stilio (Still) ligą (M06.1-) 

M08.3 Jaunatvinis (juvenilinis) poliartritas (seronegatyvus) 
Lėtinis jaunatvinis (juvenilinis) poliartritas 

M08.4 Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, paţeidţiantis maţai sąnarių 

 [0-9] 

M08.8 Kitas jaunatvinis (juvenilinis) artritas 

 [0-9] 

M08.9 Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M09* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: artropatiją, sergant Viplio (Whipple) liga (M14.8*) 

M09.0* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant psoriaze (L40.5†) 

 [0-9] 

M09.1* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant Krono (Crohn) liga [regioniniu enteritu] (K50.-†) 

 [0-9] 

M09.2* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant opiniu kolitu (K51.-†) 

 [0-9] 

M09.8* Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

M10 Podagra  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M10.0 Idiopatinė podagra 

 [0-9] 

Podagrinis bursitas 
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Pirminė podagra 

Širdies podagriniai mazgeliai† (I43.8*) 

M10.1 Švino sukelta podagra 

 [0-9] 

M10.2 Vaistų sukelta podagra 

 [0-9] 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M10.3 Podagra dėl inkstų funkcijos sutrikimo 

 [0-9] 

1438 

Priskirkite kodą ir bet kokiam inkstų funkcijos nepakankamumui (N17–N19). 

M10.4 Kita antrinė podagra 

 [0-9] 

M10.9 Podagra, nepatikslinta 

 [0-9] 

M11 Kitos kristalinės artropatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M11.0 Hidroksiapatitų susikaupimo liga 

 [0-9] 

M11.1 Šeiminė chondrokalcinozė 

 [0-9] 

M11.2 Kita chondrokalcinozė 

 [0-9] 

Chondrokalcinozė, neklasifikuojama kitaip 

M11.8 Kitos patikslintos kristalinės artropatijos 

 [0-9] 

M11.9 Kristalinė artropatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M12 Kitos specifinės artropatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: artropatiją, neklasifikuojamą kitaip (M13.9-) 
 artrozę (M15–M19) 

 žiedinę ir vedeginę artropatiją (J38.7) 

M12.0 Lėtinė poreumatinė artropatija [Ţaku (Jaccoud)] 

 [0-9] 

M12.1 Kašino-Beko (Kaschin-Beck) liga 
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 [0-9] 

M12.2 Gaurelinis ir mazgelinis sinovitas (pigmentinis) 

 [0-9] 

M12.3 Palindrominis reumatas 

 [0-9] 

M12.4 Protarpinė (intermituojanti) sąnarių vandenė 

 [0-9] 

M12.5 Trauminė artropatija 

 [0-9]                  Išskyrus: potrauminę artrozę: 
•riešinio nykščio sąnario (M18.2–M18.3) 

• klubo (M16.4–M16.5) 

• kelio (M17.2–M17.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (M19.1-) 

• kitų sąnarių (M19.1-) 

M12.8 Kitos patikslintos artropatijos, neklasifikuojamos kitur  

 [0-9] 

Praeinančioji artropatija 

M13 Kitas artritas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: artrozę (M15–M19) 

M13.0 Poliartritas, nepatikslintas  

M13.1 Monoartritas, neklasifikuojamas kitur 

 [1-9] 

M13.8 Kitas patikslintas artritas 

 [0-9] 

Alerginis artritas 

M13.9 Artritas, nepatikslintas 

 [0-9] 

Artropatija, neklasifikuojama kitaip 

M14* Artropatijos sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus: artropatiją sergant: 
• kraujo ligomis (M36.2–M36.3*) 

• padidėjusio jautrumo reakcijomis (M36.4*) 

• navikinėmis ligomis (M36.1*) 

neuropatinę spondilopatiją (M49.4-*) 

psoriazinę ir enteropatinę artropatijas (M07.-*) 

• jaunatvinę (juvenilinę) (M09.-*) 

M14.0* Podagrinė artropatija dėl fermentų trūkumo ir kitų įgimtų ligų, klasifikuojamų kitur 
Podagrinė artropatija sergant: 

• Lešo-Nyhano (Lesch-Nyhan) sindromu (E79.1†) 
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• pjautuvo pavidalo ląstelių liga (D57.-†) 

M14.1* Kristalinė artropatija sergant kitomis medţiagų apykaitos ligomis 
Kristalinė artropatija sergant hiperparatireoidizmu (E21.-†) 

M14.3* Lipoidinis dermatoartritas (E78.8†) 

M14.4* Artropatija sergant amiloidoze (E85.-†) 

M14.5* Artropatijos sergant kitomis endokrininėmis, mitybos ir medţiagų apykaitos ligomis 
Artropatija sergant: 

• akromegalija ir pituitariniu gigantizmu (E22.0†) 

• hemochromatoze (E83.1†) 

• hipotiroidizmu (E00–E03†) 

• tirotoksikoze [hipertiroidizmu] (E05.-†) 

M14.6* Neuropatinė artropatija  
Šarko (Charcot) arba tabinė artropatija (A52.1†) 

Išskyrus: diabetinę neuropatinę artropatiją (E1-.61) 

M14.8* Artropatijos sergant kitomis patikslintomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Artropatija sergant: 

• eritema: 

 • daugine (L51.-†) 

 • mazgine (L52†) 

• sarkoidoze (D86.8†) 

• Viplio (Whipple) liga (K90.8†) 

ARTROZĖ   

(M15–M19) 

Pastaba: šiame skyriuje terminas „osteoartritas“ vartojamas kaip „artrozės“ ir „osteoartrozės“ sinonimas. Terminas 

pirmiausia vartojamas įprastine klinikine prasme, kai nenustatyta pagrindinė ar etiologinė būklė. 

Išskyrus: stuburo osteoartritą (M47.-) 

M15 Poliartrozė 

Apima: artrozę, pažeidžiančią daugiau kaip vieną sąnarį 

Išskyrus: abipusį vieno sąnario pažeidimą (M16–M19) 

M15.0 Pirminė išplitusi (osteo)artrozė 

M15.1 Heberdeno (Heberden) mazgai (su artropatija) 

M15.2 Bušaro (Bouchard) mazgai (su artropatija) 

M15.3 Antrinė dauginė artrozė 
Potrauminė poliartrozė 

M15.4 Erozinė (osteo)artrozė 

M15.8 Kita poliartrozė 

M15.9 Poliartrozė, nepatikslinta  
Išplitęs osteoartritas, neklasifikuojamas kitaip 
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M16 Koksartrozė [klubo sąnario artrozė] 

M16.0 Pirminė koksartrozė, abipusė 

M16.1 Kita pirminė koksartrozė 
Pirminė koksartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M16.2 Koksartrozė po displazijos, abipusė 

M16.3 Kita displazinė koksartrozė 
Displazinė koksartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M16.4 Potrauminė koksartrozė, abipusė 

M16.5 Kita potrauminė koksartrozė 
Potrauminė koksartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M16.6 Kita antrinė koksartrozė, abipusė 

M16.7 Kita antrinė koksartrozė 
Antrinė koksartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M16.9 Koksartrozė, nepatikslinta 

M17 Gonartrozė [kelio sąnario artrozė] 

1343 

M17.0 Pirminė gonartrozė, abipusė 

M17.1 Kita pirminė gonartrozė 
Pirminė gonartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M17.2 Potrauminė gonartrozė, abipusė 

M17.3 Kita potrauminė gonartrozė 
Potrauminė gonartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M17.4 Kita antrinė gonartrozė, abipusė 

M17.5 Kita antrinė gonartrozė 
Antrinė gonartrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M17.9 Gonartrozė, nepatikslinta 
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M18 Riešinio nykščio sąnario artrozė 

M18.0 Riešinio nykščio sąnario artrozė, abipusė 

 

M18.1 Kita riešinio nykščio sąnario pirminė artrozė 
Riešinio nykščio sąnario pirminė artrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M18.2 Potrauminė riešinio nykščio sąnario artrozė, abipusė 

M18.3 Kita potrauminė riešinio nykščio sąnario artrozė 
Potrauminė riešinio nykščio sąnario artrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M18.4 Kita riešinio nykščio sąnario antrinė artrozė, abipusė 

M18.5 Kita riešinio nykščio sąnario antrinė artrozė 
Antrinė riešinio nykščio sąnario artrozė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• vienpusė 

M18.9 Riešinio nykščio sąnario artrozė, nepatikslinta 

M19 Kita artrozė 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: stuburo artrozę (M47.-) 
rigidišką kojos nykštį (M20.2) 

poliartrozę (M15.-) 

M19.0 Pirminė kitų sąnarių artrozė 

[1-4, 7-9] 

Pirminė artrozė, neklasifikuojama kitaip 

M19.1 Kitų sąnarių potrauminė artrozė 

[1-4, 7-9] 

Potrauminė artrozė, neklasifikuojama kitaip 

M19.2 Kita antrinė artrozė 

 [1-4, 7-9]  

Antrinė artrozė, neklasifikuojama kitaip 

M19.8 Kita patikslinta artrozė 

[1-4, 7-9] 

M19.9 Artrozė, nepatikslinta 

[1-4, 7-9] 

KITOS SĄNARIŲ LIGOS 

(M20–M25) 

Išskyrus: stuburo sąnarius (M40–M54) 
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M20 Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos 

Išskyrus: įgytą rankų ir kojų pirštų nebuvimą (Z89.-) 
įgimtą: 

• rankų ir kojų pirštų nebuvimą (Q71.3-, Q72.3-) 

• rankų ir kojų pirštų deformaciją ir formavimosi sutrikimus (Q66.-, Q68–Q70, Q74.-) 

M20.0 Piršto (-ų) deformacijos 
„Sagos kilpos“ ir „gulbės kaklo“ deformacijos 

Išskyrus: „būgno lazdelių“ pavidalo pirštus (R68.3) 
delno fascijos fibromatozę *Diupitreno (Dupuytren)] (M72.0) 

„spragsintį“ pirštą (M65.3) 

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) 

Įgytas kojos nykščio sąnarių bursitas 

M20.2 Nelankstus kojos nykštys [hallux rigidus] 

M20.3 Kitos kojos nykščio deformacijos (įgytos) 
Ì vidų iškrypęs kojos nykštys *hallux varus] 

M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) 

M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) 

M20.6 Įgytos kojų piršto (-ų) deformacijos, nepatikslintos 

M21 Kitos įgytos galūnių deformacijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: įgytą galūnių nebuvimą (Z89.-) 
įgytas rankų ir kojų pirštų deformacijas (M20.-) 

įgimtą: 

• galūnių nebuvimą (Q71–Q73) 

• galūnių deformacijas ir formavimosi sutrikimus (Q65–Q66, Q68–Q74) 

plokščią dubenį (coxa plana) (M91.2) 

M21.0 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: į išorę iškrypusį padą (Q66.6) 
 išorinę kulnakaulio šleivapadystę (Q66.4) 

M21.1 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: į vidų iškrypusį padą (Q66.2) 
 į vidų iškrypusį blauzdikaulį (M92.5) 

M21.2 Lenkimo deformacijos 

 [0-9] 

M21.3 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta) 

 [0, 3, 7] 

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) 
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Išskyrus: įgimtą plokščią pėdą (Q66.5) 

M21.5 Įgytos „nagų“ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir pėda 

 [0, 4, 7]  

Išskyrus: šleivakojystę, nepatikslintą kaip įgytą (Q66.89) 

M21.6 Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos 

 [0, 7]  

Išskyrus: kojų pirštų deformacijas (įgytas) (M20.1–M20.6) 

M21.7 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas) 

 [0-7, 9] 

M21.8 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos 

 [0-7, 9] 

M21.9 Įgytos galūnių deformacijos, nepatikslintos 

 [0-7, 9] 

M22 Girnelės ligos 

Išskyrus: girnelės išnirimą (S83.0) 

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas 

M22.1 Pasikartojantis girnelės panirimas 
Girnelės ir šlaunikaulio spaudimo sindromas 

M22.2 Girnelės ir šlaunikaulio srities ligos 

M22.3 Kiti girnelės paţeidimai 

M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia patellae) 
1343 

M22.8 Kitos girnelės ligos 

M22.9 Girnelės liga, nepatikslinta 

M23 Kelio sąnario vidiniai paţeidimai 

Išskyrus:   ankilozę (M24.6) 
įprastinį sužeidimą – žr. kelio ir kojos sužeidimą (S80–S89) 

kelio deformaciją (M21.-) 

girnelės ligas (M22.-) 

atsisluoksniuojantį osteochondritą (M93.2) 

pasikartojantį išnirimą ar panirimą: 

• neklasifikuojamą kitaip (M24.4-) 

• girnelės (M22.0–M22.1) 

Subkategorijoms M23.- toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija, rodanti pažeidimo vietą..–; 

taip pat žr. 13 skyriaus pradžioje nurodytas Pastabas. Galimi  skaitmenys  pateikiami *laužtiniuose 

skliaustuose] prie kiekvieno kodo. 

 



513 

 

0 Dauginės vietos 

1 Priekinis kryţminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas 

2 Uţpakalinis kryţminis raištis ar uţpakalinis vidinio menisko ragas 

3 Vidinis išilginis raištis ar kitas ir nepatikslintas vidinis meniskas 

4 Šoninis išilginis raištis ar priekinis šoninio menisko ragas 

5 Uţpakalinis šoninio menisko ragas 

6 Kitas ir nepatikslintas šoninis meniskas 

7 Kapsulės raištis 

9 Nepatikslintas raištis ar nepatikslintas meniskas 

M23.0 Cistinis meniskas 

 [0-6, 9]  

M23.1 Diskoidinis meniskas (įgimtas) 

 [0-6, 9]  

M23.2 Menisko paţeidimai dėl seno plyšimo ar suţeidimo 

[0-6, 9]  

1319 

Senas „kibiro rankenos“ *bucket-handle+ tipo plyšimas 

M23.3 Kitas menisko paţeidimas 

[0-6, 9]            Degeneracinis  }  
Atsiskiriantis   } meniskas 
Užsikertantis    }  

M23.4 „Laisvas kūnas“ kelio sąnaryje (atplyšęs kremzlės arba kaulo fragmentas) 

 [0-9] 

M23.5 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas  

 [0-9] 

M23.6 Kitas kelio sąnario raiščio (-ių) spontaninis nutrūkimas 

 [0-4, 7, 9]  

M23.8 Kiti vidiniai kelio sąnario paţeidimai 

 [0-9] 

Kelio sąnario raiščių laisvumas 

Užsikertantis kelio sąnarys 

M23.9 Vidinis kelio sąnario paţeidimas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M24 Kiti specifiniai sąnario paţeidimai 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: įprastinį sužeidimą – žr. sąnario sužeidimą pagal kūno dalį 
gangliją (M67.4-) 

užsikertantį kelio sąnarį (M23.8-) 

smilkininio žandikaulio sąnario ligas (K07.6) 

M24.0 „Laisvas kūnas“ sąnaryje 
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 [0-5, 7-9]  

Išskyrus: laisvą kūną kelio sąnaryje (atplyšusį kremzlės arba kaulo fragmentą) (M23.4-) 

M24.1 Kitos sąnario kremzlės ligos 

 [0-5, 7-9] 

Išskyrus: chondrokalcinozę (M11.1–M11.2-) 
vidinį kelio sąnario pažeidimą (M23.-) 

metastazinę kalcifikaciją (E83.5) 

ochronozę (E70.2) 

M24.2 Raiščio paţeidimas 

 [0-5, 7-9] 

Antrinis nestabilumas po seniai įvykusio raiščio sužeidimo  
Raiščio laisvumas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: šeiminį raiščio laisvumą (M35.7) 
 kelio sąnarį (M23.5–M23.8-) 

M24.3 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: sąnario išnirimą ir panirimą: 
• įgimtą – žr. įgimtos raumenų ir skeleto ydos bei deformacijos (Q65–Q79) 

• įprastą sužeidimą – žr. sąnarių ir raiščių sužeidimą pagal kūno dalį 

• pasikartojantį (M24.4-) 

M24.4 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai 

 [0-9] 

Išskyrus: girnelę (M22.0–M22.1) 
 slankstelio panirimą (M43.3–M43.5-) 

M24.5 Sąnario kontraktūra 

 [0-9] 

Išskyrus: įgytą galūnių deformaciją (M20–M21) 
sausgyslių (makščių) kontraktūras be sąnario kontraktūros (M67.1-) 

Diupitreno (Dupuytren) kontraktūrą (M72.0) 

M24.6 Sąnario ankilozė 

 [0-9] 

Išskyrus:   stuburo (M43.2-) 
sąnario sustingimą (nelankstumą) be ankilozės (M25.6-) 

M24.7 Gūţduobės protruzija 

M24.8 Kiti specifiniai sąnario paţeidimai, neklasifikuojami kitur 

 [0-5, 7-9] 

„Jautrus“ klubas 

Išskyrus: klubo blauzdos lanko sindromą (M76.3) 
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M24.9 Sąnario paţeidimas, nepatikslintas 

 [0-5, 7-9] 

M25 Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: eisenos ir judėjimo sutrikimus (R26.-) 
kalkėjimą: 

• tepalinio maišelio (bursos) (M71.4-) 

• peties (sąnario) (M75.3) 

• sausgyslės (M65.2-) 

deformacijas, klasifikuojamas M20–M21 

pasunkėjusį vaikščiojimą (R26.2) 

M25.0 Hemartrozė 

 [0-9] 

Išskyrus: įprastinį sužeidimą – žr. sąnario sužeidimą pagal kūno dalį 

M25.1 Sąnario fistulė 

 [0-9] 

M25.2 Nestabilus sąnarys 

 [0-5, 7-9] 

M25.3 Kitas sąnario nestabilumas 

 [0-5, 7-9] 

Išskyrus: antrinį sąnario nestabilumą po: 
• seno raiščio pažeidimo (M24.2-) 

• sąnario protezo pašalinimo (M96.8) 

M25.4 Sąnario patinimas 

 [0-9] 

Išskyrus: smilkininio žandikaulio sąnario hidrartrozę (A66.6) 

M25.5 Sąnario skausmas  

 [0-9] 

M25.6 Sąnario sustingimas, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

M25.7 Osteofitas 

 [0-9] 

M25.8 Kitos patikslintos sąnarių ligos 

 [0-9] 

M25.9 Sąnario paţeidimas, nepatikslintas 

 [0-9] 

SISTEMINĖS JUNGIAMOJO AUDINIO LIGOS  

(M30–M36) 
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Apima:         autoimuninę ligą: 
• neklasifikuojamą kitaip 

• sisteminę 

kolageno (kraujagyslinę) ligą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• sisteminę 

Išskyrus: antifosfolipidinį sindromą (D68.6) 
vieno organo ar vienos ląstelių rūšies autoimuninę ligą (koduoti atitinkamų būklių kategorijas) 

M30 Mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės 

M30.0 Mazginis poliarteritas 

M30.1 Poliarteritas su plaučių paţeidimu (Čargo-Strauso [Churg-Strauss]) 
Alerginis granuliominis angitas 

M30.2 Jaunatvinis (juvenilinis) poliarteritas 

M30.3 Odos, gleivinių ir limfmazgių sindromas (Kavasaki [Kawasaki]) 

M30.8 Kitos būklės, susijusios su mazginiu poliarteritu 
Poliangitą „dengiantis“ sindromas 

M31 Kitos nekrozuojančios vaskulopatijos 

M31.0 Dėl padidėjusio jautrumo pasireiškiantis angitas (hipererginis) 
Gudpasčerio (Goodpasture) sindromas 

M31.1 Trombinė mikroangiopatija 
Trombinė trombocitopeninė purpura 

M31.2 Letalinė „vidurinės linijos“ granulioma 

M31.3 Vegenerio (Wegener) granuliomatozė 
Kvėpavimo takų nekrozuojanti granuliomatozė 

M31.4 Aortos lanko sindromas (Takajasu [Takayasu]) 

M31.5 Gigantinių ląstelių arteritas su reumatine polimialgija 

M31.6 Kitas gigantinių ląstelių arteritas 

M31.7 Mikroskopinis poliangitas 
Mikroskopinis poliarteritas 

Išskyrus: mazginį poliarteritą (M30.0) 

M31.8 Kitos patikslintos nekrozuojančios vaskulopatijos 
Hipokomplementinis vaskulitas 

M31.9 Nekrozuojanti vaskulopatija, nepatikslinta 

M32 Sisteminė raudonoji vilkligė 

Išskyrus: raudonąją vilkligę (diskoidinę), neklasifikuojamą kitaip (L93.0) 

M32.0 Vaistų sukelta sisteminė raudonoji vilkligė 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 
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M32.1† Sisteminė raudonoji vilkligė su organų arba sistemų paţeidimu 
Libmano-Sakso (Libman-Sacks) liga (I39.-*) 

Vilkliginis perikarditas (I32.8*) 

Sisteminė raudonoji vilkligė su: 

• inkstų pažeidimu (N08.5*, N16.4*) 

• plaučių pažeidimu (J99.1*) 

M32.8 Kitos sisteminės raudonosios vilkligės formos 

M32.9 Sisteminė raudonoji vilkligė, nepatikslinta 

M33 Dermatopolimiozitas 

M33.0 Jaunatvinis (juvenilinis) dermatomiozitas 
Jaunatvinis (juvenilinis) miozitas 

M33.1 Kitas dermatomiozitas 

M33.2 Polimiozitas 

M33.9 Dermatopolimiozitas, nepatikslintas  

M34 Sisteminė sklerozė 

Apima: sklerodermą 

Išskyrus: sklerodermą: 
 • apribotą (L94.0) 

 • naujagimių (P83.8) 

M34.0 Progresuojanti sisteminė sklerozė 

M34.1 CR(E)ST sindromas 
Kalcinozės, Reino (Raynaud) fenomeno, stemplės disfukcijos, sklerodaktilijos ir telangiektazijos derinys. 

M34.2 Sisteminė sklerozė, sukelta vaistų ir cheminių medţiagų 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M34.8 Kitos sisteminės sklerozės formos 
Sisteminė sklerozė su: 

• plaučių pažeidimu† (J99.1*) 

• miopatija† (G73.7*) 

M34.9 Sisteminė sklerozė, nepatikslinta 

M35 Kitas sisteminis jungiamojo audinio paţeidimas 

Išskyrus: reaktyviąją perforuojančią kolagenozę (L87.1) 

M35.0 Sausasis sindromas [Sjogreno (Sjögren)] 
Sjogreno (Sjögren) sindromas su: 

• keratokonjunktyvitu† (H19.3*) 

• plaučių pažeidimu† (J99.1*) 

• miopatija† (G73.7*) 

• inkstų kanalėlių intersticiniais pažeidimais† (N16.4*) 

M35.1 Kiti „dengiantys“ sindromai 
Mišri jungiamojo audinio liga 
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Išskyrus: poliangitą „dengiantį“ sindromą (M30.8) 

M35.2 Bechčeto (Behçet) liga 

M35.3 Reumatinė polimialgija 

Išskyrus: reumatinę polimialgiją su gigantinių ląstelių arteritu (M31.5) 

M35.4 Difuzinis (eozinofilinis) fascitas 

M35.5 Multifokalinė fibrosklerozė 

M35.6 Recidyvuojantis panikulitas [Vėberio-Kristijano (Weber-Christian)] 

Išskyrus: panikulitą: 
• vilkligės (L93.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (M79.3-) 

M35.7 Hiperjudrumo sindromas 
Šeiminis sausgyslių laisvumas 

Išskyrus: Elerso-Danloso (Ehlers-Danlos) sindromą (Q79.6) 
 sausgyslių laisvumą, neklasifikuojamą kitaip (M24.2-) 

M35.8 Kitas patikslintas jungiamojo audinio sisteminis paţeidimas 

M35.9 Sisteminis jungiamojo audinio paţeidimas, nepatikslintas 
Autoimuninė liga (sisteminė), neklasifikuojama kitaip 

Kolageno (kraujagyslių) liga, neklasifikuojama kitaip 

M36* Sisteminiai jungiamojo audinio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus: artropatijas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (M14.-*) 

M36.0* Dermato(poli)miozitas sergant neoplazminėmis ligomis (C00–D48†) 

M36.1* Artropatija sergant neoplazminėmis ligomis (C00–D48†) 
Artropatija sergant: 

• leukemija (C91–C95†) 

• piktybine histiocitoze (C96.1†) 

• daugine mieloma (C90.0†) 

M36.2* Hemofilinė artropatija (D66–D68†) 

M36.3* Artropatija sergant kitomis kraujo ligomis (D50–D76†) 

Išskyrus: artropatiją sergant Henoko-Šionlaino (Henoch-Schönlein) purpura (M36.4*) 

M36.4* Artropatija esant hiperjautrumo reakcijoms, klasifikuojamoms kitur 
Artropatija sergant Henoko-Šionlaino (Henoch-Schönlein) purpura (D69.0†) 

M36.8* Sisteminiai jungiamojo audinio paţeidimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Sisteminės jungiamojo audinio ligos sergant: 

• hipogamaglobulinemija (D80.-†) 

• ochronoze (E70.2†) 

DORSOPATIJOS  

(M40–M54) 
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Ši papildoma subklasifikacija rodo pažeidimo vietą ir yra naudotina kartu su skirsniais, esančiais dorsopatijų skyriuje, 

išskyrus M50 ir M51 kategorijas; taip pat žr. skyrių Pastabos. Priskirtas skaičius pateikiamas *laužtiniuose 

skliaustuose] prie kiekvieno kodo. 

 

0 Įvairios stuburo sritys 

1 Pakaušio ir atlanto ašies sritis 

2 Kaklo sritis 

3 Kaklo ir krūtinės sritis 

4 Krūtinės sritis 

5 Krūtinės ir juosmens sritis  

6 Juosmens sritis 

7 Juosmens ir kryţmens sritis 

8 Kryţmens ir kryţmens bei uodegikaulio sritis 

9 Nepatikslinta sritis 

DEFORMUOJANČIOS DORSOPATIJOS 

(M40–M43) 

M40 Kifozė ir lordozė  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: kifoskoliozę (M41.-) 
kifozę ir lordozę: 

• įgimtą (Q76.49) 

• po procedūrų (M96.-) 

M40.0 Laikysenos kifozė 

 [0-9] 

Išskyrus: stuburo osteochondrozę (M42.-) 

M40.1 Kita antrinė kifozė 

 [0-9] 

M40.2 Kita ir nepatikslinta kifozė 

 [0-9] 

M40.3 Plokščios nugaros sindromas 

[0, 5-9] 

M40.4 Kita lordozė 

 [0-9] 

Lordozė: 

• įgyta 

• laikysenos 

M40.5 Lordozė, nepatikslinta 

 [0-9] 

M41 Skoliozė  

Žr. pažeidimo vietos kodą 
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Apima: kifoskoliozę 

Išskyrus: įgimtą skoliozę: 
• dėl kaulų nesusiformavimo (Q76.3-) 

• neklasifikuojamą kitaip (Q67.59) 

• laikysenos (Q67.51) 

kifoskoliozinę širdies ligą (I27.1) 

po procedūrų (M96.-) 

M41.0 Vaikų idiopatinė skoliozė 

 [0-9] 

M41.1 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė 

 [0-9] 

Paauglių skoliozė 

M41.2 Kita idiopatinė skoliozė 

 [0-9] 

M41.3 Torakogeninė skoliozė 

 [0-9] 

M41.4 Neuroraumeninė skoliozė 

 [0-9] 

Antrinė skoliozė po cerebrinio paralyžiaus, Fridraicho (Friedreich) ataksijos, poliomielito ir kitų 

neuroraumeninių ligų 

M41.5 Kita antrinė skoliozė 

 [0-9] 

M41.8 Kitos skoliozės rūšys 

 [0-9] 

M41.9 Skoliozė, nepatikslinta  

 [0-9] 

M42 Nugaros osteochondrozė  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M42.0 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė 

 [0-9] 

Kalve (Calvé) liga 

Šojermano (Scheuermann) liga 

Išskyrus: laikysenos kifozę (M40.0-) 

M42.1 Suaugusiųjų stuburo osteochondrozė 

 [0-9] 

M42.9 Stuburo osteochondrozė, nepatikslinta  

 [0-9] 

M43 Kitos deformuojančios dorsopatijos 
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Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: įgimtą spondilolistezę (Q76.21) 
 įgimtą spondilolizę (Q76.22) 

hemivertebrą (pusę slankstelio) (Q76.3-, Q76.4-) 

Klipelio-Feilio (Klippel-Feil) sindromą (Q76.1) 

lumbalizaciją ir sakralizaciją (Q76.4-) 

plastispondilizę (slankstelių plokštumą) (Q76.49) 

uždarą įskilą stuburą (spina bifida occulta) (Q76.0) 

stuburo iškrypimą esant: 

• osteoporozei (M80–M81) 

• Pedžeto (Paget) kaulų ligai *deformuojančiam ostitui (Osteitis deformans)] (M88.-) 

M43.0 Spondilolizė 

 [0-9] 

M43.1 Spondilolistezė 

 [0-9] 

1334 

M43.2 Kitas stuburo slankstelių suaugimas 

[0-9] 

1334 

Stuburo slankstelių sąnarių ankilozė 

Išskyrus: ankilozinį spondilitą (M45.0-) 
 artrodezės būklę (Z98.1) 

 pseudoartrozę po suaugimo ar artrodezės (M96.0) 

M43.3 Pasikartojantis atlanto ašies panirimas su mielopatija 

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas 

M43.5 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas 

[0, 2-9] 

Išskyrus: biomechaninius pažeidimus, neklasifikuojamus kitur (M99.-) 

M43.6 Kreivakaklystė 

Išskyrus: kreivakaklystę: 
• įgimtą (sternomastoidinę) (Q68.0) 

•  įprastinį sužeidimą – žr. stuburo sužeidimą pagal kūno dalį 

• dėl gimdymo traumos (P15.2) 

• psichogeninę (F45.8) 

• spazminę (G24.3) 

M43.8 Kitos patikslintos deformuojančios dorsopatijos 

 [0-9] 

Išskyrus: kifozę ir lordozę (M40.-) 
 skoliozę (M41.-) 

M43.9 Deformuojanti dorsopatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

Stuburo iškrypimas, neklasifikuojamas kitaip 
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SPONDILOPATIJOS  

(M45–M49)  

M45 Ankilozinis spondilitas 

 [0-9] 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Stuburo reumatoidinis artritas 

Išskyrus: Reiterio (Reiter) ligos artropatiją (M02.3-) 
 Bechčeto (Behçet) ligą (M35.2) 

 jaunatvinį (juvenilinį) (ankilozinį) spondilitą (M08.1-) 

M45.0 Ankilozinis spondilitas 

[0-9] 

M46 Kitos uţdegiminės spondilopatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M46.0 Stuburo entesopatija  

 [0-9] 

Stuburo raiščių ir raumenų prisitvirtinimo pažeidimas 

M46.1 Sakroileitas, neklasifikuojamas kitur 

M46.2 Slankstelio osteomielitas 

 [0-9] 

M46.3 Tarpslankstelinio disko infekcija (pūlinė) 

 [0-9] 

Infekciniam sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

M46.4 Discitas, nepatikslintas  

 [0-9] 

M46.5 Kitos infekcinės spondilopatijos 

 [0-9] 

M46.8 Kitos patikslintos uţdegiminės spondilopatijos 

 [0-9] 

M46.9 Uţdegiminė spondilopatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M47 Spondilozė  

1334 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Apima: stuburo artrozę ir osteoartritą 
facetinių tarpslankstelinių sąnarių degeneraciją 

M47.0† Priekinių stuburo ir slankstelinės (vertebralinės) arterijos suspaudimo sindromas 

(G99.2*) 
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 [0-9] 

M47.1 Kita spondilozė su mielopatija 

 [0-9] 

Nugaros smegenų spondilogeninis suspaudimas  

Išskyrus: slankstelio panirimą (M43.3–M43.5-) 

M47.2 Kita spondilozė su radikulopatija 

 [0-9] 

M47.8 Kita spondilozė 

 [0-9] 

Kaklo spondilozė   }  
Juosmens ir kryžmens spondilozė  } be mielopatijos ar radikulopatijos 
Krūtinės spondilozė   }  

M47.9 Spondilozė, nepatikslinta 

 [0-9] 

M48 Kitos spondilopatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M48.0 Stuburo stenozė  

 [0-9] 

Uodeginė stenozė  

M48.1 Ankilozinė hiperostozė [Forestjė (Forestier)] 

 [0-9] 

Difuzinė idiopatinė kaulų hiperostozė *DISH+ 

M48.2 „Besibučiuojantis“ stuburas 

 [0-9] 

M48.3 Trauminė spondilopatija 

 [0-9] 

M48.4 Slankstelio lūţis dėl nuovargio 

 [0-9] 

Slankstelio lūžis dėl įtampos 

M48.5 Suspaustas slankstelis, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Suspaustas slankstelis, neklasifikuojamas kitaip 

Pleištinis slankstelis, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: suspaustą slankstelį sergant osteoporoze (M80.-) 
įprastinį sužeidimą – žr. stuburo sužeidimą pagal kūno dalį 

M48.8 Kitos patikslintos spondilopatijos 

 [0-9] 

Užpakalinio išilginio raiščio sukaulėjimas 
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M48.9 Spondilopatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M49* Spondilopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: psoriazinę ir enteropatinę artropatijas (M07.-*, M09.-*) 

M49.0* Stuburo tuberkuliozė (A18.0†) 

 [0-9] 

Poto (Pott) iškrypimas 

M49.1* Bruceliozinis spondilitas (A23.-†) 

 [0-9] 

M49.2* Enterobakterinis spondilitas (A01–A04†) 

 [0-9] 

M49.3* Spondilopatija sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: neuropatinę spondilopatiją sergant nugaros smegenų džiūtimi (tabes dorsalis) (M49.4-*) 

M49.4* Neuropatinė spondilopatija 

 [0-9] 

Neuropatinė spondilopatija sergant: 

• siringomielija ir siringobulbija (G95.0†) 

• nugaros smegenų džiūtimi (tabes dorsalis) (A52.1†) 

M49.5* Suspaustas slankstelis sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Metastazinis slankstelio lūžis (C79.5†) 

M49.8* Spondilopatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

KITOS DORSOPATIJOS  

(M50–M54) 

Išskyrus: įprastinį sužeidimą – žr. stuburo sužeidimą pagal kūno dalį 
 discitą, neklasifikuojamą kitaip (M46.4-) 

M50 Kaklo diskų ligos 

Apima: kaklo diskų ligas su cervikalgija 
 kaklo ir krūtinės diskų ligas 

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija  

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija  

Išskyrus: žasto srities radikulitą, neklasifikuojamą kitaip (M54.13) 
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M50.2 Kitas kaklo disko išnirimas 
1330 

M50.3 Kita kaklo disko degeneracija 

M50.8 Kitos kaklo disko ligos 

M50.9 Kaklo disko liga, nepatikslinta 

M51 Kitos tarpslankstelinio disko ligos 

Apima: krūtinės, krūtinės ir juosmens bei juosmens ir kryžmens diskų ligas 

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija   

M51.1† Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) 
Sėdimojo nervo neuralgija dėl tarpslankstelinio disko pažeidimo 

Išskyrus: juosmens srities radikulitą, neklasifikuojamą kitaip (M54.16) 
M51.2 Kitas patikslintas tarpslankstelinio disko išnirimas 
1330 

Strėnų gėla (lumbago) dėl tarpslankstelinio disko išnirimo 

M51.3 Kita patikslinta tarpslankstelinio disko degeneracija 

M51.4 Šmorlio (Schmorl) išvarţa 

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos 

M51.9 Tarpslankstelinio disko liga, nepatikslinta 

M53 Kitos dorsopatijos, neklasifikuojamos kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M53.0 Kaklo ir galvos sindromas 
Užpakalinis kaklinis simpatinis sindromas 

M53.1 Kaklo ir ţasto sindromas 

Išskyrus: kaklo disko ligą (M50.-) 
krūtininį išėjimo sindromą (G54.0) 

M53.2 Stuburo nestabilumas  

 [0-9] 

M53.3 Kryţmens ir uodegikaulio ligos, neklasifikuojamos kitur 
Stuburgalio skausmas (kokcigodinija) 

M53.8 Kitos patikslintos dorsopatijos 

 [0-9] 

M53.9 Dorsopatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M54 Dorsalgija  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: psichogeninę dorsalgiją (F45.4) 
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M54.0 Panikulitas, paţeidţiantis kaklo ir nugaros sritį 

 [0-9] 

Išskyrus: panikulitą: 
• vilkligės (L93.2) 

• neklasifikuojamą kitaip (M79.3-) 

• pasikartojantį *Vėberio-Kristijano (Weber-Christian)] (M35.6) 

M54.1 Radikulopatija 

 [0-9] 

Neuritas ar radikulitas: 

• žasto srities, neklasifikuojamas kitaip 

• juosmens, neklasifikuojamas kitaip 

• juosmens ir kryžmens, neklasifikuojamas kitaip 

• krūtinės, neklasifikuojamas kitaip 

Radikulitas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: neuralgiją ir neuritą, neklasifikuojamus kitaip (M79.2-) 
radikulopatiją sergant: 

• kaklo disko liga (M50.1) 

• juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų liga (M51.1) 

• spondiloze (M47.2-) 

M54.2 Cervikalgija 

Išskyrus: cervikalgiją dėl tarpslankstelinių diskų ligos (M50.-) 

M54.3 Sėdimojo nervo neuralgija 

Išskyrus: sėdimojo nervo pažeidimą (G57.0) 
sėdimojo nervo neuralgiją: 

• dėl tarpslankstelinio disko ligos (M51.1) 

• su strėnų gėla (lumbago) (M54.4) 

M54.4 Strėnų gėla (lumbago) su sėdimojo nervo neuralgija 
1302 

Išskyrus: sukeltą tarpslankstelinio disko ligos (M51.1) 

M54.5 Apatinės nugaros dalies skausmas 
1302 

Juosmens skausmas 

Apatinės nugaros dalies įtempimas 

Strėnų gėla (lumbago), neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: juosmens skausmą / hematurijos sindromą (N39.81) 
strėnų gėlą (lumbago): 

• dėl tarpslankstelinio disko išnirimo (M51.2) 

• su sėdimojo nervo neuralgija (M54.4) 

M54.6 Stuburo krūtininės dalies skausmas 

Išskyrus: skausmą dėl tarpslankstelinio disko ligos (M51.-) 

M54.8 Kita dorsalgija 

 [0-9] 
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M54.9 Dorsalgija, nepatikslinta  

 [0-9] 

Nugaros skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ LIGOS 

(M60–M79) 

RAUMENŲ LIGOS  

(M60–M63)  

Išskyrus:    dermatopolimiozitą (M33.-) 
raumeninę distrofiją ir miopatijas (G71–G72) 

miopatiją sergant: 

• amiloidoze (E85.-) 

• mazginiu poliarteritu (M30.0) 

• reumatoidiniu artritu (M05.3-) 

• skleroderma (M34.-) 

• Sjogreno (Sjögren) sindromu (M35.0) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.-) 

M60 Miozitas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M60.0 Infekcinis miozitas 

 [0-9] 

Atogrąžų pūlinis miozitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

M60.1 Intersticinis miozitas 

 [0-9] 

M60.2 Minkštųjų audinių svetimkūnio tipo granulioma, neklasifikuojama kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: odos ir poodinių audinių svetimkūnio tipo granuliomą (L92.3) 

M60.8 Kitas miozitas 

 [0-9] 

M60.9 Miozitas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M61 Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija) 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M61.0 Trauminis kaulėjantis miozitas 

 [0-9] 

M61.1 Progresuojantis kaulėjantis miozitas 

 [0-9] 

Progresuojanti kaulėjanti fibrodisplazija 
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M61.2 Paralyţinis raumenų kalkėjimas ir kaulėjimas 

 [0-9] 

Kaulėjantis miozitas su kvadriplegija ar paraplegija 

M61.3 Raumenų kalkėjimas ir kaulėjimas, susiję su nudegimais 

 [0-9] 

Kaulėjantis miozitas, susijęs su nudegimais 

M61.4 Kitas raumenų kalkėjimas 

 [0-9] 

Išskyrus: kalkėjantį tendinitą: 
• neklasifikuojamą kitaip (M65.2-) 

• peties (M75.3) 

M61.5 Kitas raumenų kaulėjimas 

 [0-9] 

M61.9 Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija), nepatikslinti 

 [0-9] 

M62 Kitos raumenų ligos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: mėšlungį ir spazmą (R25.2) 
mialgiją (M79.1-) 

miopatiją: 

• alkoholinę (G72.1) 

• sukeltą vaistų (G72.0) 

„sustingusio žmogaus“ sindromą (G25.8) 

M62.0 Raumens diastazė (išsiskyrimas) 

 [0-9] 

M62.1 Kitas raumens plyšimas (netrauminis) 

 [0-9] 

Išskyrus: sausgyslės plyšimą (M66.-) 
 trauminį raumens sužeidimą – žr. raumens sužeidimą pagal kūno dalį 

M62.2 Išeminis raumens infarktas  

 [0-9] 

Atsitvėrimo sindromas, netrauminis 

Išskyrus: trauminį atsitvėrimo sindromą (T79.6) 
 diabetinį raumens infarktą (E1-.69) 

 trauminę raumens išemiją (T79.6) 

 Volkmano (Volkmann) išeminę kontraktūrą (T79.6) 

M62.3 Nejudrumo sindromas (parapleginis) 

 [0-9] 

M62.4 Raumens kontraktūra 

 [0-9] 
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Išskyrus: sąnario kontraktūrą (M24.5-) 

M62.5 Raumens susinešiojimas ir atrofija, neklasifikuojami kitur 

 [0-9] 

Neveiklumo atrofija, neklasifikuojama kitur 

M62.6 Raumenų įtempimas 

 [0-9] 

Išskyrus: įprastinį sužeidimą – žr. raumenų sužeidimą pagal kūno dalį 

M62.8 Kitos patikslintos raumenų ligos 

 [0-9] 

Raumens (makšties) išvarža 

M62.9 Raumens liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

M63* Raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: miopatiją sergant: 
 • endokrininėmis ligomis (G73.5*) 

 • medžiagų apykaitos (metabolinėmis) ligomis (G73.6*) 

M63.0* Miozitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Miozitas sergant:  

• raupsais [Hanseno (Hansen) liga] (A30.-†) 

• sifiliu (A51.4†, A52.7†) 

M63.1* Miozitas sergant pirmuonių sukeltomis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Miozitas sergant:  

• cisticerkoze (B69.8†) 

• šistozomatoze *bilharcioze+ (B65.-†) 

• toksoplazmoze (B58.8†) 

• trichinelioze (B75†) 

M63.2* Miozitas sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Miozitas sergant mikoze (B35–B49†) 

M63.3* Miozitas sergant sarkoidoze (D86.8†) 

 [0-9] 

M63.8* Kitos raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Sinovijos ir sausgyslių ligos  
(M65–M68)  

M65 Sinovitas ir tenosinovitas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 
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Išskyrus: lėtinį krepituojantį plaštakos ir riešo sinovitą (M70.0) 
 įprastinį sužeidimą – žr. raiščio ir sausgyslės sužeidimą pagal kūno dalį 

 minkštųjų audinių ligas dėl krūvio, perkrovos ir spaudimo (M70.-) 

M65.0 Sausgyslės makšties abscesas 

 [0-9] 

Bakteriniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B96). 

M65.1 Kitas infekcinis (teno)sinovitas 

 [0-9] 

M65.2 Kalkėjantis tendinitas 

[0, 2-9] 

Išskyrus: peties (M75.3) 
 patikslintą tendinitą (M75–M77) 

M65.3 „Spragsintis“ pirštas 
„Mazguotos sausgyslės“ liga 

M65.4 Stipininis ylinis tenosinovitas [de Kerveno (de Quervain)] 

M65.8 Kitas sinovitas ar tenosinovitas 

 [0-9] 

M65.9 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti 

 [0-9] 

M66 Spontaninis sinovijos ar sausgyslės plyšimas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Apima: plyšimą, kai silpnesnius audinius veikia normali jėga 

Išskyrus: „sukamojo varžčio“ sindromą (M75.1) 
 plyšimą, kai nenormali jėga veikia normalų audinį – žr. sausgyslės sužeidimą pagal kūno dalį 

M66.0 Pakinklio cistos plyšimas 

M66.1 Sinovijos plyšimas 

 [0-9] 

Sinovinės cistos plyšimas 

Išskyrus: pakinklio cistos plyšimą (M66.0) 

M66.2 Spontaninis tiesiamųjų raumenų sausgyslių plyšimas 

 [0-9] 

M66.3 Spontaninis lenkiamųjų raumenų sausgyslių plyšimas 

 [0-9] 

M66.4 Spontaninis kitų sausgyslių plyšimas 

 [0-9] 

M66.5 Spontaninis nepatikslintos sausgyslės plyšimas 
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 [0-9] 

Raumens ir sausgyslės jungties plyšimas, netrauminis  

M67 Kitos sinovijos ir sausgyslių ligos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: delno fascijos fibromatozę *Djuputreno (Dupuytren)] (M72.0) 
 tendinitą, neklasifikuojamą kitaip (M77.9) 

 sausgyslių ksantomatozę (E78.2) 

M67.0 Trumpa Achilo (Achilles) sausgyslė (įgyta) 

M67.1 Kita sausgyslės (makšties) kontraktūra 

 [0-9] 

Išskyrus: su sąnario kontraktūra (M24.5-) 

M67.2 Sinovijos hipertrofija, neklasifikuojama kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: mazgelinį gaurelinį sinovitą (pigmentinį) (M12.2) 

M67.3 Praeinantis sinovitas 

 [0-9] 

Toksinis sinovitas 

Išskyrus: palindrominį reumatą (M12.3) 

M67.4 Ganglijas (Ganglion) 

 [0-9] 

Sąnario arba sausgyslės (makšties) ganglijas 

Išskyrus: cistą: 
• tepalinio maišelio (bursos)  } (M71.2–M71.3-) 
• sinovijos    }  
žandikaulio sąnario gangliją (A66.6) 

M67.8 Kitos patikslintos sinovijos ir sausgyslių ligos 

 [0-9] 

M67.9 Sinovijos ir sausgyslės liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

M68* Sinovijos ar sausgyslės paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M68* Sinovitas ir tenosinovitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

[0-9] 

Sinovitas ar tenosinovitas sergant: 

• gonorėja (A54.4†) 

• sifiliu (A52.7†) 

• tuberkulioze (A18.0†) 

M68.8* Kiti sinovijos ir sausgyslių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 
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KITOS MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ LIGOS  

(M70–M79)  

M70 Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir spaudimo 

Apima: profesines minkštųjų audinių ligas 

Išskyrus: bursitą: 
 • neklasifikuojamą kitaip (M71.9-) 

 • peties (M75.5) 

 entesopatijas (M76–M77) 

M70.0 Lėtinis krepituojantis plaštakos ir riešo sinovitas 

M70.1 Plaštakos bursitas 

M70.2 Alkūnės bursitas 

M70.3 Kitas alkūnės bursitas 

M70.4 Priešgirnelinis (prepateliarinis) bursitas 

M70.5 Kitas kelio bursitas 

M70.6 Trochanterinis bursitas 
Trochanterinis tendinitas 

M70.7 Kitas klubo bursitas 
Sėdimojo gumburo bursitas 

M70.8 Kitos minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovos ir spaudimo 

M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo 

M71 Kitos bursopatijos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: kojos nykščio bursitą (M20.1) 
 bursitą, sukeltą krūvio, perkrovos ir spaudimo (M70.-) 

 entesopatijas (M76–M77) 

M71.0 Tepalinio maišelio (bursos) abscesas 

 [0-9] 

M71.1 Kitas infekcinis bursitas 

 [0-9] 

M71.2 Pakinklio srities sinovinė cista [Beikerio (Baker)] 

Išskyrus: plyšusią (M66.0) 

M71.3 Kita tepalinio maišelio (bursos) cista 

 [0-9] 

Sinovinė cista, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: plyšusią sinovinę cistą (M66.1-) 

M71.4 Kalcio susikaupimas tepaliniame maišelyje (bursoje) 
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 [0-9] 

Išskyrus: peties sąnaryje (M75.3) 

M71.5 Kitas bursitas, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Išskyrus: bursitą: 
 • neklasifikuojamą kitaip (M71.9-) 

 • peties (M75.5) 

 • blauzdos išilginį *Pelegrini-Stieda (Pellegrini-Stieda)] (M76.4) 

M71.8 Kitos patikslintos bursopatijos 

 [0-9] 

M71.9 Bursopatija, nepatikslinta 

 [0-9] 

Bursitas, neklasifikuojamas kitaip 

M72 Fibroblastinės ligos 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: retroperitoninę fibromatozę (D48.3) 

M72.0 Delno fascijos fibromatozė [Diupitreno (Dupuytren)] 

M72.1 Krumplių pagalvėlės 

M72.2 Pado fascijos fibromatozė 
Pado fascitas 

M72.4 Pseudosarkominė fibromatozė 

 [0-9] 

Mazginis fascitas 

M72.6 Nekrozuojantis fascitas  

[0-9] 

Infekciniam sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

M72.8 Kitos fibroblastinės ligos 

 [0-9] 

Fascijos abscesas 

Išskyrus: fascitą: 
• difuzinį (eozinofilinį) (M35.4) 

• nekrozinį (M72.6-) 

• mazginį (M72.4-) 

• perirenalinį: 

 • neklasifikuojamą kitaip (N13.5) 

 • esant infekcijai (N13.6) 

• pado (M72.2) 

M72.9 Fibroblastinė liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

Fascitas, neklasifikuojamas kitaip 
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Fibromatozė, neklasifikuojama kitaip 

M73* Minkštųjų audinių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M73.0* Gonokokinis bursitas (A54.4†) 

 [0-9] 

M73.1* Sifilinis bursitas (A52.7†) 

 [0-9] 

M73.8* Kiti minkštųjų audinių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur   

 [0-9] 

M75 Peties paţeidimai 

Išskyrus: peties ir plaštakos sindromą (G58.11) 

M75.0 Sąauginis (adhezinis) peties sąnario kapsulitas 
„Įšaldytas“ petys 

Peties sąnario periartritas 

M75.1 „Sukamojo varţčio“ sindromas 
„Sukamosios manžetės“ ar antdyglinio raumens sausgyslės plyšimas ar trūkimas (visiškas) (dalinis), 

nepatikslinti kaip trauminiai 

Antdyglinis sindromas 

M75.2 Dvigalvio raumens tendinitas 

M75.3 Kalkėjantis peties tendinitas 
Kalkėjantis peties tepalinis maišelis (bursa) 

M75.4 Peties ankštumo sindromas 

M75.5 Peties bursitas 

M75.8 Kiti peties paţeidimai  

M75.9 Peties paţeidimas, nepatikslintas 

M76 Kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos 

Pastaba: paviršutiniškai patikslinti terminai „bursitas“, „kapsulitas“ ir „tendinitas“ gali būti vartojami 

pasirinktinai, kai norima pažymėti periferinių raiščių ir raumenų prisitvirtinimo vietos pažeidimus; 

dauguma šių būsenų apima entezopatijas. Entezopatija yra bendras terminas, aprašant šios srities 

pažeidimus. 

Išskyrus: bursitą, sukeltą krūvio, perkrovos ir spaudimo (M70.-) 

M76.0 Sėdmeninis tendinitas 

M76.1 Juosmeninis tendinitas 

M76.2 Klubakaulio skiauterės pentinas (atauga) 

M76.3 Klubo blauzdos lanko sindromas 

M76.4 Blauzdos išilginis bursitas [Pelegrini-Stieda (Pellegrini-Stieda)] 
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M76.5 Girnelės tendinitas 

M76.6 Achilo (Achilles) sausgyslės tendinitas 
Achilo (Achilles) sausgyslės bursitas 

M76.7 Šeivinis tendinitas 

M76.8 Kitos kojos (išskyrus pėdą) entezopatijos 
Priekinis blauzdikaulinis sindromas 

Užpakalinis blauzdikaulinis tendinitas 

M76.9 Kojos entezopatija, nepatikslinta 

M77 Kitos entezopatijos 

Išskyrus: bursitą: 
• bursitą, sukeltą krūvio, perkrovos ir spaudimo (M70.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (M71.9-) 

osteofitą (M25.7-) 

stuburo entezopatiją (M46.0-) 

M77.0 Medialinis epikondilitas 

M77.1 Lateralinis epikondilitas 
„Tenisininko alkūnė“ 

M77.2 Riešo periartritas 

M77.3 Kulnakaulio atauga 

M77.4 Metatarsalgija 

Išskyrus: Mortono (Morton) metatarsalgiją (G57.6) 

M77.5 Kita pėdos entezopatija 

M77.8 Kita entezopatija, neklasifikuojama kitur 

M77.9 Entezopatija, nepatikslinta  
Kaulo atauga, neklasifikuojama kitaip 

Kapsulitas, neklasifikuojamas kitaip 

Periartritas, neklasifikuojamas kitaip 

Tendinitas, neklasifikuojamas kitaip 

M79 Kitos minkštųjų audinių ligos, neklasifikuojamos kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: minkštųjų audinių skausmą, psichogeninį (F45.4) 

M79.0 Reumatas, nepatikslintas 

 [0-9] 

Išskyrus: fibromialgiją (M79.7-) 

M79.1 Mialgija 

 [0-9] 

Išskyrus: miozitą (M60.-) 
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M79.2 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti 

 [0-9] 

Išskyrus: mononeuropatijas (G56–G58) 
radikulitą: 

• žasto srities, neklasifikuojamą kitaip     }  
• juosmens ir kryžmens, neklasifikuojamą kitaip  } (M54.1) 
• neklasifikuojamą kitaip                                  }  
sėdimojo nervo neuralgiją (M54.3–M54.4) 

M79.3 Panikulitas, nepatikslintas  

 [0-9] 

Išskyrus: panikulitą: 
• vilkligės (L93.2) 

• kaklo ir nugaros (M54.0) 

• pasikartojantį *Vėberio-Kristijano (Weber-Christian)] (M35.6) 

M79.4 Riebalinio kūno (po girnele) hipertrofija 

 [0-9] 

M79.5 Išliekantis svetimkūnis minkštuosiuose audiniuose 

 [0-9] 

Išskyrus: svetimkūnio granuliomą: 
• odos ir poodžio audinio (L92.3) 

• minkštųjų audinių (M60.2-) 

M79.6 Galūnės skausmas 

[0-7, 9] 

Išskyrus: kauzalgiją (kompleksinio regioninio skausmo sindromą, II tipo): 
• kojos (G57.7) 

• rankos (G56.4) 

kompleksinio regioninio skausmo sindromą, I tipo: 

• kojos (G58.12) 

• rankos (G58.11) 

M79.7 Fibromialgija 

[0-9] 

Fibromiozitas 

Fibrozitas 

Miofibrozitas 

M79.8 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos 

 [0-9] 

M79.9 Minkštųjų audinių liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS 

(M80–M94) 
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KAULŲ TANKIO IR STRUKTŪROS PAŢEIDIMAI  

(M80–M85)  

M80 Osteoporozė su patologiniu lūţiu 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Apima: osteoporozinį slankstelio sukritimą ar pleišto pavidalo sukritimą 

Išskyrus: sukritusį slankstelį, neklasifikuojamą kitaip (M48.5-) 
 patologinį lūžį, neklasifikuojamą kitaip (M84.4-) 

 pleištinį slankstelį, neklasifikuojamą kitaip (M48.5-) 

M80.0 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

M80.1 Osteoporozė po kiaušidţių pašalinimo, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

M80.2 Osteoporozė dėl neveiklumo, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

M80.3 Pooperacinė malabsorbcinė (įsiurbimo nepakankamumo) osteoporozė, su patologiniu 

lūţiu 

 [0-9] 

M80.4 Vaistų sukelta osteoporozė, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M80.5 Idiopatinė osteoporozė, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

M80.8 Kita osteoporozė, su patologiniu lūţiu 

 [0-9] 

M80.9 Osteoporozė su patologiniu lūţiu, nepatikslinta 

 [0-9] 

M81 Osteoporozė be patologinio lūţio 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: osteoporozę su patologiniu lūžiu (M80.-) 

M81.0 Osteoporozė po menopauzės 

 [0-9] 

M81.1 Osteoporozė po kiaušidţių pašalinimo 

 [0-9] 

M81.2 Osteoporozė dėl neveiklumo 

 [0-9] 
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Išskyrus: Sudeko (Sudeck) atrofiją (M89.0-) 

M81.3 Malabsorbcinė (įsiurbimo nepakankamumo) osteoporozė po operacijos 

 [0-9] 

M81.4 Vaistų sukelta osteoporozė 

 [0-9] 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M81.5 Idiopatinė osteoporozė 

 [0-9] 

M81.6 Lokali osteoporozė [Lekveno (Lequesne)] 

 [0-9] 

Išskyrus: Sudeko (Sudeck) atrofiją (M89.0-) 

M81.8 Kita osteoporozė 

 [0-9] 

Senatvinė osteoporozė 

M81.9 Osteoporozė, nepatikslinta 

 [0-9] 

M82* Osteoporozė sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur   

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M82.0* Osteoporozė sergant daugine mielomatoze (C90.0†) 

 [0-9] 

M82.1* Osteoporozė sergant endokrininėmis ligomis (E00–E34†) 

 [0-9] 

M82.8* Osteoporozė sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

 [0-9] 

M83 Suaugusiųjų osteomaliacija 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: osteomaliaciją: 
• kūdikių ir jaunatvinę (juvenilinę) (E55.0) 

• atsparią vitaminui D (E83.3) 

inkstinę osteodistrofiją (N25.0) 

rachitą (aktyvų): 

• neklasifikuojamą kitaip (E55.0) 

• antrinį (E64.3) 

• atsparų vitaminui D (E83.3) 

M83.0 Osteomaliacija pogimdyminiu periodu 

 [0-9] 

M83.1 Senatvinė osteomaliacija 
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 [0-9] 

M83.2 Suaugusiųjų osteomaliacija dėl malabsorbcijos (įsiurbimo nepakankamumo) 

 [0-9] 

Suaugusiųjų malabsorbcinė osteomaliacija po operacijos 

M83.3 Suaugusiųjų osteomaliacija dėl sutrikusios mitybos 

 [0-9] 

M83.4 Aliumininė kaulų liga 

 [0-9] 

M83.5 Kita suaugusiųjų osteomaliacija, sukelta vaistų 

 [0-9] 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M83.8 Kita suaugusiųjų osteomaliacija 

 [0-9] 

M83.9 Suaugusiųjų osteomaliacija, nepatikslinta 

 [0-9] 

M84 Kaulo vientisumo paţeidimai 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M84.0 Nevisiškai suaugęs lūţis 

 [0-9] 

M84.1 Nesuaugęs lūţis [pseudartrozė] 

 [0-9] 

Išskyrus: pseudoartrozę po suaugimo ar artrodezės (M96.0) 

M84.2 Uţsitęsęs kaulo suaugimas 

 [0-9] 

M84.3 Lūţimas dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Lūžimas dėl įtampos, neklasifikuojamas kitaip  

Išskyrus: slankstelio lūžimas dėl įtampos (M48.4-) 

M84.4 Patologinis lūţimas, neklasifikuojamas kitur 

 [0-9] 

Patologinis lūžimas, neklasifikuojamas kitaip  

Išskyrus: sukritusį slankstelį, neklasifikuojamą kitur (M48.5-) 
 patologinį lūžimą, esant osteoporozei (M80.-) 

M84.8 Kiti kaulo vientisumo paţeidimai 

 [0-9] 
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M84.9 Kaulo vientisumo paţeidimas, nepatikslintas 

 [0-9] 

M85 Kiti kaulų tankio ir struktūros paţeidimai 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Išskyrus: nebaigtinę osteogenezę (Q78.0) 
 osteopetrozę (Q78.2) 

 osteopoikilozę (Q78.8) 

 fibrozinę poliosalinę displaziją (Q78.1) 

M85.0 Fibrozinė displazija (monostozinė) 

 [0-9] 

Išskyrus: žandikaulio fibrozinę displaziją (K10.8) 

M85.1 Kaulų fluorozė 

 [0-9] 

M85.2 Kaukolės hiperostozė 

M85.3 Kaulų tankio padidėjimą sukeliantis ostitas (Osteitis condensans) 

 [0-9] 

M85.4 Atskira kaulo cista 

[1-9] 

Išskyrus: atskirą žandikaulio cistą (K09.1–K09.2) 

M85.5 Aneurizminė kaulo cista 

 [0-9] 

Išskyrus: aneurizminę žandikaulio cistą (K09.2) 

M85.6 Kita kaulo cista  

 [0-9] 

Išskyrus: žandikaulio cistą, neklasifikuojamą kitur (K09.1–K09.2) 
 apibendrintą fibrozinį cistinį ostitą *fon Reklinghauseno (von Recklinghausen) kaulų ligą+ (E21.0) 

M85.8 Kiti patikslinti kaulų tankio ir struktūros paţeidimai   

 [0-9] 

Kaulų, išskyrus kaukolę, hiperostozė 

Osteosklerozė, įgyta 

Išskyrus: difuzinę idiopatinę kaulų hiperostozę *DISH+ (M48.1-) 
 osteosklerozę: 

 • įgimtą (Q77.4) 

 • mielofibrozę (D75.8) 

M85.9 Kaulo tankio ir struktūros paţeidimas, nepatikslintas 

 [0-9] 
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KITOS OSTEOPATIJOS 

(M86–M90) 

Išskyrus: osteopatijas po procedūrų (M96.-) 

M86 Osteomielitas 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Infekciniam sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: osteomielitą: 
 • sukeltą salmonelių (A01–A02) 

 • žandikaulio (K10.2) 

 • slankstelio (M46.2-) 

M86.0 Ūminis hematogeninis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.1 Kitas ūminis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.2 Poūmis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.3 Lėtinis daugiaţidininis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.4 Lėtinis osteomielitas su sausinančiu sinusu 

 [0-9] 

M86.5 Kitas lėtinis hematogeninis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.6 Kitas lėtinis osteomielitas 

 [0-9] 

M86.8 Kitas osteomielitas 

 [0-9] 

Brodžio (Brodie) abscesas 

M86.9 Osteomielitas, nepatikslintas 

 [0-9] 

Kaulo infekcija, neklasifikuojama kitaip 

Periostitas, neminint osteomielito 

M87 Osteonekrozė 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

Apima: nekraujagyslinę kaulo nekrozę  

Išskyrus: osteochondropatijas (M91–M93) 

M87.0 Idiopatinė (savaiminė) aseptinė kaulo nekrozė  

 [0-9] 
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M87.1 Vaistų sukelta osteonekrozė 

 [0-9] 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

M87.2 Osteonekrozė dėl anksčiau buvusios traumos 

 [0-9] 

M87.3 Kita antrinė osteonekrozė 

 [0-9] 

M87.8 Kita osteonekrozė 

 [0-9] 

M87.9 Osteonekrozė, nepatikslinta  

 [0-9] 

M88 Pedţeto (Paget) kaulų liga [deformuojantis ostitas (Osteitis deformans)]  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M88.0 Kaukolės Pedţeto (Paget) liga 

M88.8 Kitų kaulų Pedţeto (Paget) liga 

[0-8] 

Išskyrus: kaukolės (M88.0) 

M88.9 Pedţeto (Paget) kaulų liga, nepatikslinta 

M89 Kitos kaulų ligos  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M89.0 Algoneurodistrofija   

 [0-9] 

Sudeko (Sudeck) atrofija 

Išskyrus: kompleksinio regioninio skausmo sindromą, I tipo (G58.1-) 

M89.1 Epifizinis sustabdymas 

 [0-9] 

M89.2 Kiti kaulo formavimosi ir augimo sutrikimai 

 [0-9] 

M89.3 Kaulo hipertrofija 

 [0-9] 

M89.4 Kita hipertrofinė osteoartropatija 

 [0-9] 

Mari-Bambergerio (Marie-Bamberger) liga 

Pachidermoperiostozė 

M89.5 Osteolizė 
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 [0-9] 

M89.6 Osteopatija po poliomielito 

 [0-9] 

Pirminiam poliomielitui nurodyti naudokite papildomą kodą (B91). 

M89.8 Kitos patikslintos kaulų ligos  

 [0-9] 

Vaikų žievinės hiperostozės 

Potrauminis subperiostinis sukaulėjimas 

M89.9 Kaulų liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

M90* Osteopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M90.0* Kaulų tuberkuliozė (A18.0†) 

 [0-9] 

Išskyrus: stuburo tuberkuliozę (M49.0-*) 

M90.1* Periostitas sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

 [0-9] 

Antrinis sifilinis periostitas (A51.4†) 

M90.2* Osteopatija sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Osteomielitas: 

• echinokokinis (B67.2†) 

• gonokokinis (A54.4†) 

• sukeltas salmonelių (A02.2†) 

Sifilinė osteopatija ar osteochondropatija (A50.5†, A52.7†) 

M90.3* Osteonekrozė sergant dekompresine liga (T70.3†) 

 [0-9] 

Osteonekrozė sergant kesonine liga (T70.3†) 

M90.4* Osteonekrozė dėl hemoglobinopatijos (D50–D64†) 

 [0-9] 

M90.5* Osteonekrozė sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur  

 [0-9] 

M90.6* Deformuojantis ostitas sergant navikine liga (C00–D48†) 

 [0-9] 

Deformuojantis ostitas sergant piktybiniu kaulo naviku (C40–C41†) 

M90.7* Kaulo lūţis sergant navikine liga (C00–D48†) 

 [0-9] 

Išskyrus: slankstelio sukritimą, sergant navikinėmis ligomis (M49.5-*) 
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M90.8* Osteopatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

 [0-9] 

Osteopatija sergant inkstine osteodistrofija (N25.0†) 

Išskyrus: diabetinę osteopatiją (E1-.61) 

CHONDROPATIJOS  

(M91–M94)  

Išskyrus: chondropatijas po procedūrų (M96.-) 

M91 Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė 

Išskyrus: šlaunies viršutinės epifizės pasislinkimą (netrauminį) (M93.0) 

M91.0 Jaunatvinė (juvenilinė) dubens osteochondrozė 
Osteochondrozė (juvenilinė): 

• gūžduobės 

• klubakaulio skiauterės *Bjukeneno (Buchanan)] 

• sėdynkaulio ir gaktikaulio sinchondrozės *van Neko (van Neck)] 

• gaktinės sąvaržos *Pjersono (Pierson)] 

M91.1 Jaunatvinė (juvenilinė) šlaunikaulio galvutės osteochondrozė [Lego-Kalve-Perteso (Legg-

Calvé-Perthes)] 

M91.2 Plokščias dubuo (Coxa plana) 
Šlaunies deformacijos dėl buvusios jaunatvinės (juvenilinės) osteochondrozės 

M91.3 Pseudokoksalgija 

M91.8 Kita jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė 
Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė po įgimto klubo sąnario išnirimo (atitaisymo) 

M91.9 Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė, nepatikslinta 

M92 Kita jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė 

M92.0 Jaunatvinė (juvenilinė) ţastikaulio osteochondrozė 
Osteochondrozė (juvenilinė): 

• žastikaulio galvutės *Panero (Panner)] 

• žastikaulio galvos *Haso (Haas)] 

M92.1 Jaunatvinė (juvenilinė) stipinkaulio ir alkūnkaulio osteochondrozė 
Osteochondrozė (juvenilinė): 

• apatinės alkūnkaulio dalies *Bernso (Burns)] 

• stipinkaulio galvos [Breilsfordo (Brailsford)] 

M92.2 Jaunatvinė (juvenilinė) plaštakos osteochondrozė 
Osteochondrozė (juvenilinė): 

• riešo mėnulio *Kinbeko (Kienböck)] 

• delnakaulių galvučių *Meklero (Mauclaire)] 

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė 

M92.4 Jaunatvinė (juvenilinė) girnelės osteochondrozė 
Osteochondrozė (jaunatvinė (juvenilinė): 

• pirminė, girnelės centro *Kelerio (Köhler)] 
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• antrinė, girnelės centro *Sindingo-Larseno (Sinding-Larsen)] 

M92.5 Jaunatvinė (juvenilinė) blauzdikaulio ir šeivikaulio osteochondrozė 
Osteochondrozė (jaunatvinė (juvenilinė): 

• proksimalinės blauzdikaulio dalies *Blaunto (Blount)] 

• blauzdikaulio gumburo [Osgudo-Šlaterio (Osgood-Schlatter)] 

Į vidų iškrypęs blauzdikaulis (Tibia vara) 

M92.6 Jaunatvinė (juvenilinė) čiurnos osteochondrozė 
Osteochondrozė (jaunatvinė (juvenilinė): 

• kulnakaulio [Severio (Sever)] 

• išorinio blauzdikaulio *Heglando (Haglund)] 

• šokikaulio *Diazo (Diaz)] 

• čiurnos laivakaulio *Kelerio (Köhler)] 

M92.7 Jaunatvinė (juvenilinė) pado osteochondrozė 
Osteochondrozė (juvenilinė): 

• penktojo padikaulio [Izelino (Iselin)] 

• antrojo padikaulio [Fraibergo (Freiberg)] 

M92.8 Kita patikslinta jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė 
Kulnakaulio apofizitas 

M92.9 Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė, nepatikslinta 
Apofizitas   }  
Epifizitas   } patikslinti kaip jaunatviniai (juveniliniai), nepatikslintos vietos 
Osteochondritas  }  
Osteochondrozė  }  

M93 Kitos osteochondropatijos 

Išskyrus: stuburo osteochondrozę (M42.-) 

M93.0 Šlaunies viršutinės epifizės pasislinkimas (netrauminis) 

M93.1 Suaugusiųjų Kinbeko (Kienböck) liga 
Suaugusiųjų riešo mėnulinio kauliuko osteochondrozė 

M93.2 Disekuojantis osteochondritas 

M93.20 Dauginių vietų 

M93.21 Peties srities 

M93.22 Viršutinės rankos dalies 

M93.23 Dilbio 

M93.24 Plaštakos 

M93.25 Dubens srities ir šlaunies 

M93.26 Kojos 

M93.27 Čiurnos ir pėdos 

M93.29 Nepatikslintos vietos  

M93.8 Kitos patikslintos osteochondropatijos 
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M93.9 Osteochondropatija, nepatikslinta 
Apofizitas             }  
Epifizitas            - nepatikslinti kaip suaugusiųjų ar jaunatviniai (juveniliniai), nepatikslintos vietos 
Osteochondritas }  
Osteochondrozė -  

M94 Kitos kremzlių ligos  

Žr. pažeidimo vietos kodą 

M94.0 Kremzlės ir kaulo jungties sindromas [Titce (Tietze)] 
Kostochondritas 

M94.1 Pasikartojantis polichondritas 

M94.2 Chondromaliacija 

 [0-9] 

Išskyrus: girnelės chondromaliaciją (M22.4) 

M94.3 Chondrolizė 

 [0-9] 

M94.8 Kitos patikslintos kremzlės ligos  

 [0-9] 

M94.9 Kremzlės liga, nepatikslinta 

 [0-9] 

KITOS JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO SISTEMOS LIGOS  

(M95–M99) 

M95 Kitos įgytos jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto deformacijos 

Išskyrus: įgytą: 
• galūnių ir organų nebuvimą (Z89–Z90) 

• galūnių deformaciją (M20–M21) 

įgimtą raumenų ir skeleto ydą bei deformacijas (Q65–Q79) 

deformuojančias dorsopatijas (M40–M43) 

dantų ir veido anomalijas *apima dalinę okliuziją+ (K07.-) 

raumenų ir skeleto pažeidimus (M96.-) 

M95.0 Įgyta nosies deformacija 

Išskyrus: iškrypusią nosies pertvarą (J34.2) 

M95.1 „Ţiedinio kopūsto“ ausis 

Išskyrus: kitas įgytas ausies deformacijas (H61.1) 

M95.2 Kita įgyta galvos deformacija 

M95.3 Įgyta kaklo deformacija 

M95.4 Įgyta krūtinės ir šonkaulių deformacija 

M95.5 Įgyta dubens deformacija 
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Išskyrus: žinomą ar įtariamą neatitikimą nėščiosioms (O33.-) 

M95.8 Kitos patikslintos įgytos raumenų ir skeleto deformacijos 

M95.9 Įgyta raumenų ir skeleto deformacija, nepatikslinta 

M96 Raumenų ir skeleto paţeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: artropatiją po žarnų šuntavimo (M02.0-) 
ligas, susijusias su osteoporoze (M80–M81) 

funkcinių implantų ir kitų įtaisų buvimą (Z95–Z97) 

M96.0 Pseudartrozė po sujungimo ar artrodezės 

M96.1 Polaminektominis sindromas, neklasifikuojamas kitur 
1344 

M96.2 Poradiacinė kifozė 

M96.3 Polaminektominė kifozė 

M96.4 Lordozė po procedūrų 

M96.5 Poradiacinė skoliozė 

M96.6 Kaulo lūţis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo 

Išskyrus: komplikacijas po vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ar transplantų įsodinimo (T84.-) 

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto paţeidimai po procedūrų 
Antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo 

M96.9 Raumenų ir skeleto liga po procedūrų, nepatikslinta 

M99 Biomechaniniai paţeidimai, neklasifikuojami kitur 

1335 

Pastaba: ši kategorija neturi būti naudojama, jei būklė gali būti klasifikuojama kitur. 

M99.0 Segmentinė ir somatinė disfunkcija 

M99.1 Panirimo kompleksas (slankstelio) 

M99.2 Nervinio kanalo panirimo stenozė 

M99.3 Nervinio kanalo kaulinė stenozė 

M99.4 Nervinio kanalo jungiamojo audinio stenozė 

M99.5 Nervinio kanalo tarpslankstelinio disko stenozė 

M99.6 Tarpslankstelinės angos kaulinė ir panirimo stenozė 

M99.7 Tarpslankstelinės angos jungiamojo audinio ir disko stenozė 

M99.8 Kiti biomechaniniai paţeidimai 

M99.9 Biomechaninis paţeidimas, nepatikslintas 
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14 SKYRIUS 

LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS 

(N00–N99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

N00–N08 Glomerulų ligos 

N10–N16 Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos 

N17–N19 Inkstų nepakankamumas 

N20–N23 Inkstų ir šlapimo takų akmenligė 

N25–N29 Kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai 

N30–N39 Kitos šlapimo sistemos ligos 

N40–N51 Vyro lyties organų ligos 

N60–N64 Krūties ligos 

N70–N77 Moters dubens organų uţdegiminės ligos 

N80–N98 Neuţdegiminės moters lyties organų ligos 

N99  Kiti lytinių ir šlapimo takų sutrikimai 

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

N08* Glomerulų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N16* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N22* Šlapimo takų akmuo sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N29* Kiti inkstų ir šlapimtakių paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N33* Šlapimo pūslės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N37* Šlaplės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N51* Vyro lyties organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

N74* Moters dubens organų uţdegiminės ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N77* Vulvos ir makšties išopėjimai bei uţdegimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Išskyrus:   tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 

tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00–B99) 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo(O00–O99) 

įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

navikus (C00–D48) 

simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00–R99) 

GLOMERULŲ LIGOS 

(N00–N08) 

1438 

Išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius).  

Inkstų nepakankamumui, ūminiam (N17) arba nepatikslintam (N19), naudokite papildomą kodą. 

Priskirkite kodą ir susijusiai lėtinei inkstų ligai N18.-. 

Išskyrus: inkstų hipertenziją (I12.-)  
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Žemiau pateikiami keturių skaičių skirsniai rodo morfologinius pakitimus ir turi būti naudojami N00–N07 
poskyriuose. Skirsniai .0–.8 nenaudojami, jei pakitimai nėra nustatyti specialiais metodais (pvz., inkstų 
biopsija ar autopsija). Triženkliai skirsniai rodo klinikinius sindromus. 
 

.0  Minimalių pakitimų liga 

          Minimalus pažeidimas 

.1 Ţidininis ir segmentinis glomerulų paţeidimas 

 Židininė ir segmentinė: 

 • hialinozė 

. • sklerozė 

 Židininis glomerulonefritas 

.2 Difuzinis membraninis glomerulonefritas 

.3 Difuzinis mezanginis proliferacinis glomerulonefritas 

.4  Difuzinis endokapiliarinis proliferacinis glomerulonefritas 

.5  Difuzinis mezangiokapiliarinis glomerulonefritas 

 Membranoproliferacinis glomerulonefritas, 1 ir 3 tipas, neklasifikuojamas kitaip 

.6  Tankių intarpų liga 

 Membranoproliferacinis glomerulonefritas, 2 tipas 

.7  Difuzinis progresuojantis glomerulonefritas 

 Ekstrakapiliarinis glomerulonefritas 

.8  Kitas 

 Proliferacinis glomerulonefritas, neklasifikuojamas kitaip 

.9  Nepatikslintas 

N00 Ūminis nefritinis sindromas 

Žr. skirsnius 

Apima: ūminius (-es): 
• glomerulų ligą 

• glomerulonefritą 

• nefritą 

• inkstų ligą, neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: ūminį infekcinį kanalėlių ir intersticinio audinio nefritą (N10) 
 nefritinį sindromą, neklasifikuojamą kitaip (N05.-) 

N01 Greitai progresuojantis nefritinis sindromas 

Žr. skirsnius 

Apima: greitai progresuojančius: 
 • glomerulų ligą 

 • glomerulonefritą 

 • nefritą 

Išskyrus:  nefritinį sindromą, neklasifikuojamą kitaip (N05.-) 

N02 Kartotinė ir pastovi hematurija 

Žr. skirsnius 

Apima: hematuriją: 
 • gerybinę (šeiminę) (vaikystės) 

 • su morfologiniais pakitimais, nurodytais .0–.8 skirsniuose 
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Išskyrus: hematuriją, neklasifikuojamą kitaip (R31) 
 strėnų skausmą / hematurijos sindromą (N39.81) 

N03 Lėtinis nefritinis sindromas 

Žr. skirsnius 

Apima: lėtinius: 
 • glomerulų ligą 

 • glomerulonefritą 

 • nefritą 

Išskyrus: lėtinį kanalėlių ir intersticinio audinio nefritą (N11.-) 
 difuzinį sklerozuojantį glomerulonefritą (N18.-) 

 nefritinį sindromą, neklasifikuojamą kitaip (N05.-) 

N04 Nefrozinis sindromas 

Žr. skirsnius 

Apima: įgimtą nefrozinį sindromą 
 minimalių pakitimų ligą 

N05 Nepatikslintas nefritinis sindromas 

Žr. skirsnius 

Apima: glomerulų ligą   }  
 glomerulonefritą  } neklasifikuojamus kitaip 

 nefritą   }  
 nefropatiją, neklasifikuojamą kitaip, ir inkstų ligą, neklasifikuojamą kitaip, kai yra morfologinių 

pakitimų, nurodytų .0–.8 skirsniuose 

Išskyrus: nefropatiją, neklasifikuojamą kitaip, kai nėra nustatyta morfologinių pakitimų (N28.9) 
 inkstų ligą, neklasifikuojamą kitaip, kai nėra nustatyta morfologinių pakitimų (N28.9) 

 kanalėlių ir intersticin nefritą, neklasifikuojamą kitaip (N12) 

N06 Izoliuota proteinurija su patikslintais morfologiniais pakitimais 

Žr. skirsnius 

Apima: proteinuriją (izoliuotą) (ortostatinę) (nuolatinę), kai yra morfologinių pakitimų, nurodytų .0–.8 

skirsniuose 

Išskyrus: proteinuriją: 

• Bens Džounso (Bence Jones) (R80) 

• nėštumo laikotarpiu (O12.1) 

• izoliuotą, neklasifikuojamą kitaip (R80) 

• neklasifikuojamą kitaip (R80) 

• ortostatinę, neklasifikuojamą kitaip (N39.2) 

• nuolatinę, neklasifikuojamą kitaip (N39.1) 

N07 Paveldėta nefropatija, neklasifikuojama kitur 

Žr. skirsnius 

Išskyrus:   Alporto (Alport) sindromą (Q87.81) 
paveldėtą amiloido nefropatiją (E85.0) 

nagų ir girnelės sindromą (Q87.23) 

ne neuropatinę paveldėtą šeiminę amiloidozę (E85.0) 
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N08* Glomerulų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

Apima: nefropatiją sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur   

Išskyrus: inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (N16.-

*) 

N08.0* Glomerulų paţeidimai sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Glomerulų pažeidimas sergant: 

• kiaulyte (B26.8†) 

• plasmodium malariae sukelta maliarija (B52.0†) 

• šistosomoze [bilarzioze] (B65.-†) 

• sepsiu (A40–A41†) 

• septicemija (A40–A41†) 

• strongiloidoze (B78.-†) 

• sifiliu (A52.7†) 

N08.1* Glomerulų paţeidimas sergant navikinėmis ligomis 
Glomerulų pažeidimas sergant: 

• daugine mieloma (C90.0†) 

• Valdenštremo (Waldenström) makroglobulinemija (C88.0-†) 

N08.2* Glomerulų paţeidimas sergant kraujo ligomis su imuniniais pakitimais 
Glomerulų pažeidimas sergant: 

• krioglobulinemija (D89.1†) 

• diseminuota intravaskuline koaguliacija (D65†) 

• hemoliziniu ureminiu sindromu (D59.3†) 

• Henocho-Šionleino (Henoch (-Schönlein) purpura (D69.0†) 

• pjautuvo formos ląstelių liga (D57.-†) 

N08.4* Glomerulų paţeidimas sergant endokrininėmis, mitybos ir medţiagų apykaitos ligomis 
Glomerulų pažeidimas sergant: 

• amiloidoze (E85.-†) 

• Fabri(-Andersono) (Fabry (-Anderson) liga (E75.2†) 

• lecitino ir cholesterolio aciltransferazės nepakankamumu (E78.6†) 

Išskyrus: glomerulų pažeidimus sergant cukriniu diabetu (E1-.22) 

N08.5* Glomerulų paţeidimas sergant sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis 
Glomerulų pažeidimas sergant: 

• Gudpasčerio (Goodpasture) sindromu (M31.0†) 

• mikroskopiniu poliangitu (M31.7†) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

• trombine trombocitopenine purpura (M31.1†) 

• Vegenerio (Wegener) granuliomatoze (M31.3†) 

N08.8* Glomerulų paţeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Glomerulų pažeidimas sergant poūmiu bakteriniu endokarditu (I33.0†) 

INKSTŲ KANALĖLIŲ IR  INTERSTICINIO AUDINIO LIGOS 

(N10–N16) 
1438  

Apima: pielonefritą 

Priskirkite kodą ir susijusiai lėtinei inkstų ligai N18.-. 
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Išskyrus: cistinį pielouretritą (N28.8) 

N10 Ūminis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas 

Ūminis: 

• infekcinis intersticinio audinio nefritas 

• pielitas 

• pielonefritas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N11 Lėtinis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas 

Apima: lėtinius: 
 • infekcinį intersticinio audinio nefritą 

 • pielitą 

 • pielonefritą 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N11.0 Lėtinis neobstrukcinis refliuksinis pielonefritas 

                       Pielonefritas (lėtinis) dėl (vezikoureterinio) refliukso  

Išskyrus: vezikoureterinį refliuksą, neklasifikuojamą kitaip (N13.7) 

N11.1 Lėtinis obstrukcinis pielonefritas 
Pielonefritas (lėtinis), susijęs su: 

• anomalija   }   { dubens ir šlapimtakio jungties 
• kilpa    }  { geldelės ir šlapimtakio jungties 
• obstrukcija  }  { šlapimtakio 
• striktūra  }  { 

Išskyrus: kalkuliozinį pielonefritą (N20.9) 
 obstrukcinę uropatiją (N13.-) 

N11.8 Kitas lėtinis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas 
Neobstrukcinis lėtinis pielonefritas, neklasifikuojamas kitaip 

N11.9 Lėtinis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas, nepatikslintas 
Lėtinis: 

• intersticinis nefritas, neklasifikuojamas kitaip 

• pielitas, neklasifikuojamas kitaip 

• pielonefritas, neklasifikuojamas kitaip 

N12 Kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis 

Intersticinis nefritas, neklasifikuojamas kitaip 

Pielitas, neklasifikuojamas kitaip 

Pielonefritas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: kalkuliozinį pielonefritą (N20.9) 

N13 Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija 

Išskyrus: inksto ir šlapimtakio akmenis be hidronefrozės (N20.-) 
 įgimtus obstrukcinius inksto geldelės ir šlapimtakio defektus (Q62.0–Q62.3-) 

 obstrukcinį pielonefritą (N11.1) 

N13.0 Hidronefrozė su šlapimtakio ir geldelės jungties obstrukcija 
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Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.1 Hidronefrozė su šlapimtakio striktūra, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.2 Hidronefrozė su inksto ar šlapimtakio akmenų obstrukcija  

Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.3 Kita ir nepatikslinta hidronefrozė 

Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.4 Šlapimtakio vandenė (hidroureteris) 

Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.5 Šlapimtakio kilpa ir striktūra be hidronefrozės 

Išskyrus: su infekcija (N13.6) 

N13.6 Pionefrozė 
Būklės, klasifikuojamos N13.0–N13.5, su infekcija 

Obstrukcinė uropatija su infekcija 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N13.7 Uropatija dėl vezikoureterinio refliukso  
Vezikoureterinis refliuksas: 

• neklasifikuojamas kitaip 

• su randėjimu 

Išskyrus: pielonefritą dėl refliukso (N11.0) 

N13.8 Kita obstrukcinė ir refliuksinė uropatija 
Šlapimo pūslės obstrukcija 

Išskyrus: šlapimo pūslės kaklelio obstrukciją arba stenozę (N32.0) 

N13.9 Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija, nepatikslinta 
Šlapimo takų obstrukcija, neklasifikuojama kitaip 

N14 Vaistų ir sunkiųjų metalų sukelti kanalėlių ir intersticinio audinio bei kanalėlių 

paţeidimai 

Toksinei medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

N14.0 Analgetikų sukelta nefropatija 

N14.1 Nefropatija, sukelta kitų vaistų, medikamentų ir biologinių medţiagų 

N14.2 Nefropatija, sukelta nepatikslintų vaistų, medikamentų ir biologinių medţiagų 

N14.3 Sunkiųjų metalų sukelta nefropatija 

N14.4 Toksinė nefropatija, neklasifikuojama kitur 

N15 Kitos inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos 

N15.0 Balkanų nefropatija 
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Balkanų endeminė nefropatija 

N15.1 Inkstų ir perinefrinis abscesas 

N15.8 Kitos patikslintos inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos 

N15.9 Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos, nepatikslintos 
Inkstų infekcija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: šlapimo takų infekciją, neklasifikuojamą kitaip (N39.0) 

N16* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis 

kitur 

N16.0* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant infekcinėmis bei parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant: 

• brucelioze (A23.-†) 

• difterija (A36.8†) 

• lokalizuota salmonelių sukelta infekcija (A02.2†) 

• sepsiu (A40–A41†) 

• septicemija (A40–A41†) 

• toksoplazmoze (B58.8†) 

N16.1* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant navikinėmis ligomis 
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant: 

• leukemija (C91–C95†) 

• limfoma (C81–C85†, C96.-†) 

• daugine mieloma (C90.0†) 

N16.2* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio paţeidimai sergant kraujo ligomis su imuniniais 

sutrikimais 
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant: 

• mišria krioglobulinemija (D89.1†) 

• sarkoidoze (D86.-†) 

N16.3* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant medţiagų apykaitos ligomis 
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant: 

• cistinoze (E72.0†) 

• glikogenoze (E74.0†) 

• Vilsono (Wilson) liga (E83.0†) 

N16.4* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant sisteminėmis jungiamojo audinio 

ligomis 
Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant: 

• Sjogreno (Sjögren) (sausuoju) sindromu (M35.0†) 

• sistemine raudonąja vilklige (M32.1†) 

N16.5* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai esant transplantuoto inksto atmetimui (T86.-†) 

N16.8* Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio pakitimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

INKSTŲ NEPAKANKAMUMAS  

(N17–N19) 
1438  

Išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 
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Išskyrus: įgimtą inkstų nepakankamumą (P96.0) 
vaistų ir sunkiųjų metalų sukeltus kanalėlių ir  intersticinio audinio bei kanalėlių pažeidimus (N14.-) 

ekstrarenalinę uremiją (R39.2) 

hemolizinį ureminį sindromą (D59.3) 

hepatorenalinį sindromą: 

• neklasifikuojamą kitaip (K76.7) 

• po gimdymo (O90.4) 

inkstų nepakankamumą: 

• kaip aborto, negimdinio nėštumo ar nėštumo su pūsline išvisa komplikaciją (O00–O07, O08.4) 

• pasireiškusį po gimdymo (O90.4) 

• po procedūrų (N99.0) 

prerenalinę uremiją (R39.2) 

N17 Ūminis inkstų nepakankamumas  

Apima: ūminį inkstų pažeidimą 

N17.0 Ūminis inkstų nepakankamumas su kanalėlių nekroze 
Kanalėlių nekrozė: 

• ūminė 

• neklasifikuojama kitaip 

• inkstinė 

N17.1 Ūminis inkstų nepakankamumas su ūmine kortikaline nekroze 
Kortikalinė nekrozė: 

• ūminė 

• neklasifikuojama kitaip 

• inkstinė 

N17.2 Ūminis inkstų nepakankamumas su meduliarine nekroze 
Meduliarinė *papiliarinė+ nekrozė: 

• ūminė 

• neklasifikuojama kitaip 

• inkstinė 

N17.8 Kitas ūminis inkstų nepakankamumas 

N17.9 Ūminis inkstų nepakankamumas, nepatikslintas 

N18 Lėtinis inkstų nepakankamumas   

1438 

Hipertenzijai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Pagrindinei ligai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

N18.1 Lėtinė inkstų liga, 1 stadija 

Inkstų pažeidimas esant normaliam arba padidėjusiam glomerulų filtracijos greičiui (GFR) ( 90ml/min.) 

N18.2 Lėtinė inkstų liga, 2 stadija 
Inkstų pažeidimas esant šiek tiek sumažėjusiam glomerulų filtracijos greičiui (GFR) (60–89 ml/min.) 

N18.3 Lėtinė inkstų liga, 3 stadija 
Inkstų pažeidimas esant vidutiniškai sumažėjusiam glomerulų filtracijos greičiui (GFR) (30–59 ml/min.) 

N18.4 Lėtinė inkstų liga, 4 stadija 
Inkstų pažeidimas esant labai sumažėjusiam glomerulų filtracijos greičiui (GFR) (15–29 ml/min.) 
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N18.5 Lėtinė inkstų liga, 5 stadija 
Lėtinė uremija 

Galutinės stadijos inkstų liga: 

• esant transplantuoto inksto nepakankamumui 

• neklasifikuojama kitaip 

• atliekant dializę 

• be dializės arba transplantacijos 

Inkstinis retinitas† (H32.8*) 

Ureminiai: 

• apopleksija† (I68.8*) 

• demencija (silpnaprotystė)† (F02.8*) 

• neuropatija† (G63.8*) 

• paralyžius† (G99.8*) 

• perikarditas† (I32.8*) 

N18.9 Lėtinė inkstų liga, nepatikslinta 

N19 Nepatikslintas inkstų nepakankamumas 

Inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip 

Uremija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: inkstų ligą su hipertenzija (I12.0) 
naujagimių uremiją (P96.0) 

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ  AKMENLIGĖ 

(N20–N23) 
1438  

N20 Inksto ir šlapimtakio akmuo 

Išskyrus: su hidronefroze (N13.2) 

N20.0 Inksto akmuo 
Inkstų akmenligė, neklasifikuojama kitaip 

Inkstų akmenys 

Koralinis akmuo 

Akmuo inkste 

N20.1 Šlapimtakio akmuo 
Ureterinis (šlapimtakio) akmuo 

N20.2 Inksto ir šlapimtakio akmenys 

N20.9 Šlapimo takų akmuo, nepatikslintas 
Kalkuliozinis pielonefritas 

N21 Apatinių šlapimo takų akmuo 

Apima: su cistitu ir uretritu 

N21.0 Šlapimo pūslės akmuo 
Akmuo šlapimo pūslės divertikule 

Išskyrus: koralinį akmenį (N20.0) 

N21.1 Šlaplės akmuo 
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N21.8 Kitas apatinių šlapimo takų akmuo 

N21.9 Apatinių šlapimo takų akmuo, nepatikslintas 

N22* Šlapimo takų akmuo sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N22.0* Šlapimo takų akmuo sergant  šistosomoze [bilarzioze] (B65.-†) 

N22.8* Šlapimo takų akmuo sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N23 Inksto dieglys, nepatikslintas 

KITI INKSTŲ IR ŠLAPIMTAKIŲ SUTRIKIMAI 

(N25–N29) 
1438  

Išskyrus: su inkstų ir šlapimo takų akmenlige (N20–N23) 

N25 Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos 

Išskyrus: medžiagų apykaitos sutrikimus, klasifikuojamus E70–E89 

N25.0 Inkstinė osteodistrofija 
Azoteminė osteodistrofija 

Kanalėlių pakitimai dėl fosfatų netekimo 

Inkstinis: 

• rachitas 

• mažas ūgis 

N25.1 Inkstinis  necukrinis diabetas 

N25.8 Kiti pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos 
Laitvudo-Olbraito (Lightwood-Albright) sindromas 

Inkstų kanalėlių acidozė, neklasifikuojama kitaip 

Inkstinės kilmės antrinis hiperparatiroidizmas 

N25.9 Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos, nepatikslinti 

N26 Nepatikslintos kilmės inksto sumaţėjimas 

Inksto atrofija (terminalinė) 

Inksto sklerozė, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: mažą  inkstą su hipertenzija (I12.-) 
 difuzinį sklerozuojantį glomerulonefritą (N18.-) 

 hipertenzinę nefrosklerozę (arteriolių) (arteriosklerozinę) (I12.-) 

 mažą inkstą dėl nežinomos priežasties (N27.-) 

N27 Maţas inkstas dėl neţinomos prieţasties 

N27.0 Vienas maţas inkstas 

N27.1 Abu maţi inkstai 

N27.9 Maţas inkstas, nepatikslintas 

N28 Kiti inkstų ir šlapimtakių paţeidimai, neklasifikuojami kitur 



558 

 

Išskyrus: šlapimtakio vandenę (hidroureterį) (N13.4) 
 inkstų ligą: 

 • ūminę, neklasifikuojamą kitaip (N00.9) 

 šlapimtakio kilpą ir striktūrą: 

 • su hidronefroze (N13.1) 

 • be hidronefrozės (N13.5) 

N28.0 Inksto išemija ir infarktas 
Inksto arterijos: 

• embolija 

• obstrukcija 

• okliuzija 

• trombozė 

Inksto infarktas 

Išskyrus: Goldblato (Goldblatt) inkstą (I70.1) 
 inkstų arterijos (ekstrarenalinės dalies): 

 • aterosklerozę (I70.1) 

 • įgimtą stenozę (Q27.1) 

N28.1 Įgyta inksto cista 
Įgyta inksto cista (dauginė) (solitarinė) 

Išskyrus: cistinę inkstų ligą (įgimtą) (Q61.-) 

N28.8 Kiti patikslinti inksto ir šlapimtakio paţeidimai 
Inksto hipertrofija 

Nenormaliai platus šlapimtakis (megaloureteris) 

Nefroptozė 

Pielitas      }  
Pielouretritas } cistiniai 
Uretritas      }  
Uretrocelė 

N28.9 Inksto ir šlapimtakio paţeidimas, nepatikslintas 

Nefropatija, neklasifikuojama kitaip 

Inkstų liga, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: nefropatiją, neklasifikuojamą kitaip, ir inkstų ligą, neklasifikuojamą kitaip, kai yra morfologinių 

pakitimų, nurodytų .0–.8 (N05.-) skirsniuose 

N29* Kiti inksto ir šlapimtakio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N29.0* Vėlyvasis inksto sifilis (A52.7†) 

N29.1* Kiti inksto ir šlapimtakio paţeidimai sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
Inkstų ir šlapimtakių pažeidimai sergant: 

• šistosomoze [bilarzioze] (B65.-†) 

• tuberkulioze (A18.1†) 

N29.8* Kiti inksto ir šlapimtakio paţeidimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Cistinozė (E72.0†) 

KITOS ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS 

(N30–N39) 
1438  
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Išskyrus: šlapimo takų infekciją, kaip komplikaciją: 
 • aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.8) 

 • nėštumo, gimdymo ir ankstyvo laikotarpio po gimdymo (O23.-, O75.3, O86.2) 

 • su inkstų ir šlapimo takų akmenlige (N20–N23) 

N30 Cistitas 

Infekcijos sukėlėjui(B95–B97) arba išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius). 

Išskyrus: prostatocistitą (N41.3) 

N30.0 Ūminis cistitas 

Išskyrus: radiacinį cistitą (N30.4) 
trigonitą (N30.3) 

N30.1 Intersticinis cistitas (lėtinis) 

N30.2 Kitas lėtinis cistitas 

N30.3 Trigonitas 
Uretrotrigonitas 

N30.4 Radiacinis cistitas 

N30.8 Kitas cistitas 
Šlapimo pūslės abscesas 

N30.9 Cistitas, nepatikslintas  

N31 Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: neurogeninį šlapimo pūslės pažeidimą, neklasifikuojamą kitaip (G95.8) 
dėl nugaros smegenų pažeidimo (G95.8) 

neurogeninę šlapimo pūslę dėl arklio uodegos (cauda equina) sindromo (G83.4) 

šlapimo nelaikymą: 

• neklasifikuojamą kitaip (R32) 

• patikslintą (N39.3–N39.4) 

N31.0 Nenuslopinta šlapimo pūslės neuropatija, neklasifikuojama kitur 

N31.1 Refleksinė šlapimo pūslės neuropatija, neklasifikuojama kitur 

N31.2 Neuropatinis šlapimo pūslės silpnumas, neklasifikuojamas kitur 
Neuropatinė šlapimo pūslė: 

• atoninė (motorinė) (sensorinė) 

• vegetacinė 

• nerefleksinė 

N31.8 Kita šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija 

N31.9 Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, nepatikslinta 

Neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija, neklasifikuojama kitaip 

N32 Kiti šlapimo pūslės sutrikimai 

Išskyrus:   šlapimo pūslės akmenį (N21.0) 
cistocelę (N81.1) 

šlapimo pūslės išvaržą ar prolapsą, moterų (N81.1) 
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N32.0 Šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija 
1420 Šlapimo pūslės kaklelio stenozė (įgyta) 

N32.1 Šlapimo pūslės ir ţarnyno (vezikointestinalinė) fistulė 
Šlapimo pūslės ir tiesiosios žarnos (vezikorektalinė) fistulė 

N32.2 Šlapimo pūslės fistulė, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: fistulę tarp šlapimo pūslės ir moters lyties organų (N82.0–N82.1) 

N32.3 Šlapimo pūslės divertikulas 
Šlapimo pūslės divertikulitas 

Išskyrus: akmenį šlapimo pūslės divertikule (N21.0) 

N32.4 Netrauminis šlapimo pūslės plyšimas 

N32.8 Kitas patikslintas šlapimo pūslės paţeidimas 
Šlapimo pūslė: 

• apkalkėjusi 

• susiraukšlėjusi 

N32.9 Šlapimo pūslės paţeidimas, nepatikslintas 

N33* Šlapimo pūslės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N33.0* Tuberkuliozinis cistitas (A18.1†) 

N33.8* Šlapimo pūslės sutrikimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Šlapimo pūslės pakitimas sergant šistosomoze [bilarzioze] (B65.-†) 

N34 Uretritas ir šlaplės sindromas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: Reiterio (Reiter) ligą (M02.3-) 
uretritą, dažniausiai perduodamą lytiniu keliu plintančiomis ligomis (A50–A64) 

uretrotrigonitą (N30.3) 

N34.0 Šlaplės abscesas 
Abscesas: 

• Kuperio (Cowper) liaukos 

• Litrė (Littré) liaukos 

• periuretrinis 

• šlaplės (liaukos) 

Išskyrus: šlaplės karbunkulą (N36.2) 

N34.1 Nespecifinis uretritas 
Uretritas: 

• negonokokinis 

• nevenerinis 

N34.2 Kitas uretritas 
Šlaplės meatitas (angos uždegimas) 

Šlaplės (išorinės angos) opa  

Uretritas: 

• neklasifikuojamas kitaip 

• po menopauzės 
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N34.3 Šlaplės sindromas, nepatikslintas 

N35 Šlaplės striktūra  

Išskyrus: šlaplės striktūrą  po procedūrų (N99.1) 

N35.0 Potrauminė šlaplės striktūra  
Šlaplės striktūra kaip padarinys: 

• gimdymo 

• sužeidimo 

N35.1 Poinfekcinė šlaplės striktūra, neklasifikuojama kitur 

N35.8 Kita šlaplės striktūra 

N35.9 Šlaplės striktūra, nepatikslinta 
Maža išorinė šlaplės anga (Pinhole meatus), neklasifikuojama kitaip 

N36 Kiti šlaplės sutrikimai 

N36.0 Šlaplės fistulė 
Netikras šlaplės kanalas 

Fistulė: 

• šlaplės ir tarpvietės (uretroperinealinė) 

• šlaplės ir tiesiosios žarnos (uretrorektalinė) 

• šlapimo takų, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: fistulę: 
• šlaplės ir kapšelio (uretroskrotalinę) (N50.8) 

• šlaplės ir makšties (uretrovaginalinę) (N82.1) 

N36.1 Šlaplės divertikulas 

N36.2 Šlaplės karbunkulas 

N36.3 Šlaplės gleivinės išsivertimas (prolapsas) 
Šlaplės išsivertimas (prolapsas) 

Vyro uretrocelė 

Išskyrus: moters uretrocelę (N81.0) 

N36.8 Kiti patikslinti šlaplės pakitimai 

N36.9 Šlaplės pakitimai, nepatikslinti 

N37* Šlaplės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N37.0* Uretritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Kandidozinis uretritas (B37.4†) 

N37.8* Kiti šlaplės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N39 Kiti šlapimo sistemos sutrikimai 

0110 

Išskyrus: hematuriją: 
• neklasifikuojamą kitaip (R31) 

• pasikartojančią ir nuolatinę (N02.-) 
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• su patikslintais morfologiniais pakitimais (N02.-) 

proteinuriją, neklasifikuojamą kitaip (R80) 

N39.0 Šlapimo takų infekcija, kurios lokalizacija nepatikslinta 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N39.1 Nuolatinė proteinurija, nepatikslinta 

Išskyrus: kaip nėštumo, gimdymo ir ankstyvo laikotarpio po gimdymo komplikaciją (O11–O15) 
su patikslintais morfologiniais pakitimais (N06.-) 

N39.2 Ortostatinė proteinurija, nepatikslinta 

Išskyrus: su patikslintais morfologiniais pakitimais (N06.-) 

N39.3 Šlapimo nelaikymas dėl fizinės įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas) 

Hiperaktyviai šlapimo pūslei ar šlapimo pūslės sutraukiamojo raumens hiperaktyvumui nurodyti naudokite papildomą 

kodą (N32.8). 

N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas 
Persipildymo  }  
Refleksinis   - šlapimo nelaikymas 
Impulsinis   }  

Hiperaktyviai šlapimo pūslei ar šlapimo pūslės sutraukiamojo raumens hiperaktyvumui nurodyti naudokite papildomą 

kodą (N32.8). 

Išskyrus: enurezę, neklasifikuojamą kitaip (R32) 
 šlapimo nelaikymą: 

 • neorganinės kilmės (F98.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (R32) 

N39.8 Kiti patikslinti šlapimo sistemos sutrikimai 

N39.81 Juosmens skausmas / hematurijos sindromas 
1429 

N39.88 Kiti patikslinti šlapimo sistemos sutrikimai 

N39.9 Šlapimo sistemos sutrikimai, nepatikslinti 

VYRO LYTIES ORGANŲ LIGOS 

(N40–N51)  

N40 Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija  

1420 

Adenofibromatozinė hipertrofija    }   
Padidėjimas (gerybinis)    }  
Hipertrofija (gerybinė)    - priešinės liaukos (prostatos) 
Vidurinė skiltis (priešinės liaukos) 

Prostatos obstrukcija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: priešinės liaukos (prostatos) gerybinius navikus (D29.1) 

N41 Priešinės liaukos (prostatos) uţdegiminės ligos 
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Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N41.0 Ūminis prostatitas 

N41.1 Lėtinis prostatitas 

N41.2 Priešinės liaukos (prostatos) abscesas 

N41.3 Prostatocistitas 

N41.8 Kitos priešinės liaukos (prostatos) uţdegiminės ligos 

N41.9 Priešinės liaukos (prostatos) uţdegiminė liga, nepatikslinta 
Prostatitas, neklasifikuojamas kitaip 

N42 Kitos priešinės liaukos (prostatos) ligos 

N42.0 Priešinės liaukos (prostatos) akmuo 
Priešinės liaukos (prostatos) akmuo 

N42.1 Priešinės liaukos (prostatos) patinimas ir kraujosrūva 

N42.2 Priešinės liaukos (prostatos) atrofija 

N42.8 Kitos patikslintos priešinės liaukos (prostatos) ligos 

N42.9 Priešinės liaukos (prostatos) sutrikimai, nepatikslinti 

N43 Sėklidės ir sėklinio virţelio vandenė 

1427 

Apima: sėklinio virželio, sėklidės ar sėklidės makštinio dangalo  (tunica vaginalis) vandenę 

Išskyrus: įgimtą hidrocelę (P83.5) 

N43.0 Inkapsuliuota sėklidės vandenė (hidrocelė) 

N43.1 Infekuota sėklidės vandenė (hidrocelė) 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N43.2 Kita sėklidės vandenė (hidrocelė)  

N43.3 Sėklidės vandenė (hidrocelė), nepatikslinta 

N43.4 Sėklinio virţelio vandenė (spermatocelė) 

N44 Sėklidės uţsisukimas 

Užsisukimas: 

• sėklidės prielipo 

• Morganji (Morgagni) ataugėlės  (prielipo) (sėklidės) 

• sėklinio virželio 

• sėklidės 

N45 Orchitas ir epididimitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N45.0 Orchitas, epididimitas ir epididimoorchitas su abscesu 
Prielipo ar sėklidės abscesas 
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N45.9 Orchitas, epididimitas ir epididimoorchitas be absceso 
Epididimitas, neklasifikuojamas kitaip 

Orchitas, neklasifikuojamas kitaip 

N46 Vyro nevaisingumas 

1437 

Azoospermija, neklasifikuojama kitaip 

Oligospermija, neklasifikuojama kitaip 

N47 Apyvarpės perteklius, fimozė ir parafimozė 

Priaugusi apyvarpė 

Siaura apyvarpė 

N48 Kitos varpos ligos 

N48.0 Varpos leukoplakija  
Sausasis obliteruojantis balanitas 

Varpos kraurozė 

Išskyrus: varpos karcinomą in situ (D07.4) 

N48.1 Balanopostitas 
Balanitas 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

 

N48.2 Kitos uţdegiminės varpos ligos 
Abscesas   }  
Furunkulas   - varpos akytkūnio ir varpos 
Karbunkulas (piktvotė)  }  
Celiulitas   }  
Kavernitas (varpos) 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N48.3 Priapizmas 
Skausminga erekcija 

N48.4 Organinės kilmės impotencija 

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: psichogeninę impotenciją (F52.2) 

N48.5 Varpos opa 

N48.6 Varpos plastinė induracija (Induratio penis plastica) 
Peironi (Peyronie) liga 

Varpos plastinė induracija 

N48.8 Kitos patikslintos varpos ligos 
Atrofija   }  
Hipertrofija  - varpos akytkūnio ir varpos 
Trombozė   }  

N48.9 Varpos paţeidimai, nepatikslinti 
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N49 Uţdegiminės vyro lyties organų ligos, neklasifikuojamos kitur  

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus:   varpos uždegimą (N48.1–N48.2) 
orchitą ir epididimitą (N45.-) 

N49.0 Sėklinių pūslelių uţdegimai 
Vezikulitas, neklasifikuojamas kitaip 

N49.1 Sėklinio virţelio, sėklidės makštinio dangalo ir sėklinio latako uţdegimai 
Vazitas (sėklinio latako uždegimas) 

N49.2 Kapšelio uţdegimas 

N49.8 Kiti patikslinti vyro lyties organų uţdegimai 
Dauginiai vyro lyties organų uždegimai 

N49.9 Vyro lyties organų uţdegiminės ligos, nepatikslintos 
Abscesas   }  
Furunkulas   } nepatikslinto vyro lyties organo 
Karbunkulas (piktvotė)  }  
Celiulitas   }  

N50 Kitos vyro lyties organų ligos 

Išskyrus: sėklidės užsisukimą (N44) 

H50.0 Sėklidės atrofija 

N50.1 Vyro lyties organų kraujagysliniai paţeidimai 
Hematocelė, neklasifikuojama kitaip  }  
Hemoragija    } vyro lyties organų 
Trombozė    }  

H50.8 Kitos patikslintos vyro lyties organų ligos 
Atrofija  - kapšelio, sėklinių pūslelių, sėklinio virželio,   
Hipertrofija -   sėklidės *išskyrus atrofiją+, sėklidės makštinio dangalo 
Edema  -   ir sėklinių latakėlių 
Opa   }  
Sėklidės makštinio dangalo chilocelė (nefiliarinė), neklasifikuojama kitaip 

Šlaplės ir kapšelio (uretroskrotalinė) fistulė 

Susiaurėjimas (striktūra): 

• sėklinio virželio 

• sėklidės makštinio dangalo 

• sėklinio latako 

N50.9 Vyro lyties organų ligos, nepatikslintos 

N51* Vyro lyties organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur  

N51.0* Priešinės liaukos (prostatos) paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Prostatitas: 

• gonokokinis (A54.2†) 

• trichomoninis (A59.0†) 

• tuberkuliozinis (A18.1†) 

N51.1* Sėklidės ir antsėklidţio paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
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Chlamidinis: 

• epididimitas (A56.1†) 

• orchitas (A56.1†) 

Gonokokinis: 

• epididimitas (A54.2†) 

• orchitas (A54.2†) 

Tuberkuliozė: 

• antsėklidžio (A18.1†) 

• sėklidės (A18.1†) 

N51.2* Balanitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Balanitas: 

• amebinis (A06.8†) 

• kandidozinis (B37.4†) 

N51.8* Kiti vyro lyties organų paţeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Filiarinė chilocelė, pažeidusi sėklidės makštinį dangalą (B74.-†) 

Vyro lyties organų pūslelinės viruso *herpes simplex] infekcija (A60.0†) 

Sėklinių pūslelių tuberkuliozė A18.1†) 

KRŪTIES LIGOS 

(N60–N64) 

Išskyrus: krūties patologiją, susijusią su gimdymu (O91–O92) 

N60 Gerybinė krūties displazija 

Apima: fibrocistinę mastopatiją 

N60.0 Solitarinė krūties cista 
Krūties cista 

N60.1 Difuzinė cistinė mastopatija 
Cistinė krūtis 

Išskyrus: su epitelio proliferacija (N60.3) 

N60.2 Krūties fibroadenozė 

Išskyrus: krūties fibroadenomą (D24) 

N60.3 Krūties fibrosklerozė 
Cistinė mastopatija su epitelio proliferacija 

N60.4 Pieno latakų išsiplėtimas (ektazija) 

N60.8 Kitos gerybinės krūties displazijos 

N60.9 Gerybinė krūties displazija, nepatikslinta 

N61 Uţdegiminiai krūties paţeidimai 

Abscesas (ūminis) (lėtinis) (nesusijęs su gimdymu): 

• areolės 

• krūties 

Krūties karbunkulas 

Mastitas (ūminis) (poūmis) (nesusijęs su gimdymu): 

• infekcinis 



567 

 

• neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: naujagimių infekcinį mastitą (P39.0) 

N62 Krūties hipertrofija 

Ginekomastija 

Krūties hipertrofija: 

• masyvi brendimo 

• neklasifikuojama kitaip 

N63 Krūties sustandėjimas, nepatikslintas 

Mazgelis (-iai) krūtyje, neklasifikuojamas (-i) kitaip 

N64 Kitos krūties ligos  

N64.0 Spenelio fistulė ar įplėša 

N64.1 Krūties riebalinė nekrozė 
Krūties (segmentinė) riebalinė nekrozė 

N64.2 Krūties atrofija 

N64.3 Galaktorėja, nesusijusi su gimdymu 

N64.4 Mastodinija (krūties skausmas) 

N64.5 Kiti krūties simptomai ir poţymiai 
Krūties induracija (sukietėjimas) 

Išskyros iš spenelio 

Įtrauktas spenelis 

N64.8 Kitos patikslintos krūties ligos 
Galaktocelė 

Krūties subinvoliucija (polaktacinė) 

N64.9 Krūties ligos, nepatikslintos 

MOTERS DUBENS ORGANŲ UŢDEGIMINĖS LIGOS 

(N70–N77) 

Išskyrus: šias būkles, kaip komplikaciją: 
• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.0) 

• nėštumą, gimdymą ir ankstyvą laikotarpį po gimdymo (O23.-, O75.3, O85, O86.-) 

N70 Salpingitas ir ooforitas 

Apima: abscesą: 
• kiaušintakio  

• kiaušidės 

• kiaušidės ir kiaušintakio (tuboovarinį) 

pūlių susikaupimą kiaušintakyje (pyosalpinx) 

kiaušintakio ir kiaušidės uždegimą (salpingoooforitą) 

kiaušidės ir kiaušintakio  (tuboovarinį) uždegimą 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N70.0 Ūminis salpingitas ir ooforitas 
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N70.1 Lėtinis salpingitas ir ooforitas 
Skysčio susikaupimas kiaušintakyje (hydrosalpinx) 

N70.9 Salpingitas ir ooforitas, nepatikslinti 

N71 Gimdos, išskyrus gimdos kaklelį, uţdegiminės ligos 

Apima: endo(mio)metritą 
metritą 

miometritą 

piometrą 

gimdos abscesą 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N71.0 Ūminė uţdegiminė gimdos liga 

N71.1 Lėtinė uţdegiminė gimdos liga 

N71.9 Uţdegiminė gimdos liga, nepatikslinta 

N72 Gimdos kaklelio uţdegiminės ligos 

Cervicitas   }  
Endocervicitas  } su erozija ar ektropija  arba be jų 
Egzocervicitas  }  

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: gimdos kaklelio eroziją ir  ektropija  be uždegimo (cervicito) (N86) 

N73 Kitos moters dubens organų uţdegiminės ligos  

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

N73.0 Ūminis parametritas ir maţojo dubens celiulitas (priegimdţio uţdegimas) 
Abscesas: 

• plačiojo raiščio  - patikslintas kaip ūminis 
• priegimdžio  }  
Moters dubens celiulitas 

N73.1 Lėtinis parametritas ir maţojo dubens celiulitas 
Bet kuri būklė, nurodyta N73.0, patikslinta kaip lėtinė 

N73.2 Parametritas ir maţojo dubens celiulitas, nepatikslintas 
Bet kuri būklė, nurodyta N73.0, nepatikslinus, ar ūminė, ar lėtinė 

N73.3 Ūminis moters dubens peritonitas (pelviperitonitas) 

N73.4 Lėtinis moters dubens peritonitas (pelviperitonitas) 

N73.5 Moters dubens peritonitas (pelviperitonitas), nepatikslintas 

N73.6 Moters dubens pilvaplėvės sąaugos  

Išskyrus: dubens pilvaplėvės sąaugas po procedūrų (N99.4) 

N73.8 Kitos patikslintos moters dubens organų uţdegiminės ligos 

N73.9 Moters dubens organų uţdegiminė liga, nepatikslinta 
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Moters dubens organų infekcija ar uždegimas, neklasifikuojami kitaip 

N74* Moters dubens organų uţdegiminės ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N74.0* Tuberkuliozinė gimdos kaklelio infekcija (A18.1†) 

N74.1* Tuberkuliozinis moters dubens organų uţdegimas (A18.1†) 
Tuberkuliozinis endometritas 

N74.2* Sifilinis moters dubens organų uţdegimas (A51.4†, A52.7†) 

N74.3* Gonokokinis moters dubens organų uţdegimas (A54.2†) 

N74.4* Chlamidinis moters dubens organų uţdegimas (A56.1†) 

N74.8* Moters dubens organų uţdegimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N75 Didţiųjų makšties prieangio (Bartolinio) liaukų ligos 

N75.0 Didţiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos cista 

N75.1 Didţiosios makšties prieangio (Bartolinio)  liaukos abscesas 

N75.8 Kitos didţiosios makšties prieangio (Bartolinio)  liaukos ligos 
Bartolinitas 

N75.9 Didţiosios makšties prieangio (Bartolinio)  liaukos liga, nepatikslinta 

N76 Kiti makšties ir vulvos uţdegimai 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: senatvinį (atrofinį) vaginitą (N95.2) 

N76.0 Ūminis vaginitas 
Vaginitas, neklasifikuojamas kitaip 

Vulvovaginitas: 

• ūminis 

• neklasifikuojamas kitaip 

N76.1 Poūmis ir lėtinis vaginitas 
Vulvovaginitas: 

• lėtinis 

• poūmis 

N76.2 Ūminis vulvitas 
Vulvitas, neklasifikuojamas kitaip 

N76.3 Poūmis ir lėtinis vulvitas 

N76.4 Vulvos abscesas 
Vulvos furunkulas 

N76.5 Makšties išopėjimas 

N76.6 Vulvos išopėjimas 

N76.8 Kitas patikslintas makšties ir vulvos uţdegimas 
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N77* Vulvos ir makšties išopėjimai bei uţdegimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur 

N77.0* Vulvos išopėjimas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Vulvos išopėjimas sergant: 

• pūslelinės viruso *herpes simplex] infekcija (A60.0†) 

• tuberkulioze (A18.1†) 

N77.1* Vaginitas, vulvitas ir vulvovaginitas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 
Vaginitas, vulvitas ir vulvovaginitas sergant: 

• kandidoze (B37.3†) 

• pūslelinės viruso [herpes simplex] infekcija (A60.0†) 

• spalinių sukelta infekcija (enterobioze) (B80†) 

N77.8* Vulvos ir makšties išopėjimai ir uţdegimai sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur 
Vulvos išopėjimas sergant Bechčeto (Behçet) liga (M35.2†) 

NEUŢDEGIMINĖS MOTERS LYTIES ORGANŲ LIGOS 

(N80–N98)  

N80 Endometriozė 

N80.0 Gimdos endometriozė 
Adenomiozė 

N80.1 Kiaušidės endometriozė 

N80.2 Kiaušintakio  endometriozė 

N80.3 Maţojo dubens pilvaplėvės endometriozė 

N80.4 Tiesiosios ţarnos ir makšties (rektovaginalinės) pertvaros ir makšties endometriozė 

N80.5 Ţarnų endometriozė 

N80.6 Odos randų endometriozė 

N80.8 Kita endometriozė 

N80.9 Endometriozė, nepatikslinta  

N81 Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas) 

Išskyrus: lyties organų nusileidimą, komplikuojantį nėštumą ar gimdymą (O34.5) 
kiaušidės ir kiaušintakio nusileidimą ir išvaržą (N83.4) 

makšties skliauto nusileidimą po histerektomijos (N99.3) 

N81.0 Moters uretrocelė 

Išskyrus: uretrocelę su: 
• cistocele (N81.1) 

• gimdos nusileidimu (N81.2–N81.4) 

N81.1 Cistocelė 
Cistocelė su uretrocele 

Makšties (sienelės) (priekinės) nusileidimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: cistocelę su gimdos nusileidimu (N81.2–N81.4) 
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N81.2 Dalinis gimdos ir makšties nusileidimas 
Gimdos kaklelio nusileidimas, neklasifikuojamas kitaip 

Gimdos nusileidimas: 

• pirmos stadijos 

• antros stadijos 

N81.3 Visiškas gimdos ir makšties nusileidimas 
Visiškas nusileidimas (gimdos), neklasifikuojamas kitaip 

Trečios stadijos gimdos nusileidimas 

N81.4 Gimdos ir makšties nusileidimas, nepatikslintas 
Gimdos nusileidimas, neklasifikuojamas kitaip 

N81.5 Makšties enterocelė  

Išskyrus: enterocelę su gimdos nusileidimu (N81.2–N81.4) 

N81.6 Rektocelė 
Užpakalinės makšties sienelės nusileidimas 

Išskyrus: tiesiosios žarnos iškritimą (prolapsą) (K62.3) 
 rektocelę su gimdos nusileidimu (prolapsu) (N81.2–N81.4) 

N81.8 Kitas moters lyties organų nusileidimas (prolapsas) 
Tarpvietės defektas 

Senas dubens dugno raumenų pažeidimas 

N81.9 Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas), nepatikslintas 

N82 Moters lyties organų fistulės 

Išskyrus: šlapimo pūslės ir žarnyno (vezikointestinalinę) fistulę (N32.1) 

N82.0 Šlapimo pūslės ir makšties (vezikovaginalinė) fistulė 

N82.1 Kita moters šlapimo takų ir lyties organų fistulė 
Fistulė: 

• gimdos kaklelio ir šlapimo pūslės (cervikovezikinė) 

• šlapimtakio ir makšties (ureterovaginalinė) 

• šlaplės ir makšties (uretrovaginalinė) 

• gimdos ir šlapimtakio (uteroureterinė) 

• gimdos ir šlapimo pūslės (uterovezikinė) 

N82.2 Makšties ir plonosios ţarnos fistulė 

N82.3 Makšties ir storosios ţarnos fistulė 
Tiesiosios žarnos ir makšties (rektovaginalinė) fistulė 

N82.4 Kita moters ţarnyno ir lyties organų fistulė 
Žarnyno ir gimdos fistulė 

N82.5 Moters lyties organų ir odos fistulė 
Fistulė: 

• gimdos ir pilvo sienos 

• makšties ir tarpvietės 

N82.8 Kita moters lyties organų fistulė 

N82.9 Moters lyties organų fistulė, nepatikslinta 
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N83 Kiaušidţių, kiaušintakių ir plačiojo raiščio neuţdegiminės ligos 

Išskyrus: skysčio susikaupimą kiaušintakyje (hydrosalpinx) (N70.1) 

N83.0 Kiaušidės folikulinė cista 
Grafo folikulo cista 

Hemoraginė kiaušidės folikulinė cista  

N83.1 Geltonojo kūno cista 
Hemoraginė geltonojo kūno cista 

N83.2 Kita ir nepatikslinta kiaušidės cista 
Retencinė cista  - kiaušidės 
Paprastoji cista  }  

Išskyrus: kiaušidės cistą: 
• formavimosi (Q50.1-) 

• navikinę (D27) 

policistinių kiaušidžių sindromą (E28.2) 

N83.3 Įgyta kiaušidės ir kiaušintakio atrofija 

N83.4 Kiaušidės ir kiaušintakio  nusileidimas ir išvarţa 

N83.5 Kiaušidės, kiaušidės „kojytės“ ir kiaušintakio  uţsisukimas 
Užsisukimas: 

• priedinio kiaušintakio 

• Morganji (Morgagni) pūslytės 

N83.6 Hematosalpinksas (Haematosalpinx) 

Išskyrus: hematosalpinksą su: 
• krauju makštyje (haematocolpos) (N89.7) 

• krauju gimdoje (haematometra) (N85.7) 

N83.7 Plačiojo raiščio hematoma 

N83.8 Kitos neuţdegiminės kiaušidės, kiaušintakio ir plačiojo raiščio ligos 
Plačiojo raiščio pažeidimo sindromas *Aleno-Masterso (Allen-Masters)] 

N83.9 Neuţdegiminės kiaušidės, kiaušintakio ir plačiojo raiščio ligos, nepatikslintos 

N84 Moters lyties organo polipas 

Išskyrus: adenomatozinį polipą (D28.-) 
 placentos polipą (O90.8) 

N84.0 Gimdos kūno polipas 
Polipas: 

• gimdos gleivinės (endometriumo) 

• gimdos, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: polipoidinę gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplaziją (N85.0) 

N84.1 Gimdos kaklelio polipas 
Mukozinis gimdos kaklelio polipas 

N84.2 Makšties polipas 

N84.3 Vulvos polipas 
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Lytinių lūpų polipas 

N84.8 Kitų moters lyties organų dalių polipas 

N84.9 Moters lyties organų polipas, nepatikslintas 

N85 Kitos gimdos neuţdegiminės ligos, išskyrus gimdos kaklelį 

Išskyrus: endometriozę (N80.-) 
gimdos uždegimines ligas (N71.-) 

gimdos kaklelio neuždegimines ligas, išskyrus netaisyklingą padėtį (N86–N88) 

gimdos kūno polipą (N84.0) 

gimdos nusileidimą (prolapsą) (N81.-) 

N85.0 Liaukinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija 
Gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija: 

• cistinė 

• liaukinė cistinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• polipoidinė 

N85.1 Adenomatozinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija 
Netipinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija (adenomatozinė) 

N85.2 Gimdos hipertrofija 
Didelė arba padidėjusi gimda 

Išskyrus: gimdos hipertrofiją po gimdymo (O90.8) 

N85.3 Gimdos subinvoliucija 

Išskyrus: gimdos subinvoliuciją (nepakankamą susitraukimą) po gimdymo (O90.8) 

N85.4 Netaisyklinga gimdos padėtis 
Anteversija (pasvirimas į priekį)   }  
Retrofleksija (išlinkimas atgal)   } gimdos 
Retroversija (pasvirimas atgal)   }  

Išskyrus: komplikuojančią nėštumą ar gimdymą (O34.5, O65.5) 

N85.5 Gimdos inversija 

Išskyrus: esamą akušerinę traumą (O71.2) 
 gimdos inversiją po gimdymo (O71.2) 

N85.6 Intrauterinės sinechijos (vidinės gimdos sąaugos) 
Ašermano (Asherman) sindromas 

N85.7 Hematometra 
Hematosalpinksas (Haematosalpinx) su hematometra 

Išskyrus: hematometrą su krauju makštyje (haematocolpos) (N89.7) 

N85.8 Kitos patikslintos neuţdegiminės gimdos ligos 
Įgyta gimdos atrofija 

Gimdos fibrozė, neklasifikuojama kitaip 

N85.9 Neuţdegiminės gimdos ligos, nepatikslintos 
Gimdos liga, neklasifikuojama kitaip 
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N86 Gimdos kaklelio erozija ir ektropija 

Pragula (trofinė opa)  } gimdos kaklelio 
Eversija (išvirtimas)   }  

Išskyrus: su gimdos kaklelio uždegimu (cervicitu) (N72) 

N87 Gimdos kaklelio displazija  

Išskyrus: gimdos kaklelio karcinomą in situ (D06.-) 

N87.0 Nedidelio laipsnio gimdos kaklelio displazija 
Gimdos kaklelio intraepitelinė neoplazija *CIN], I laipsnio 

N87.1 Vidutinio laipsnio gimdos kaklelio displazija 
Gimdos kaklelio intraepitelinė neoplazija *CIN], II laipsnio 

N87.2 Didelio laipsnio gimdos kaklelio displazija, neklasifikuojama kitur 
Didelio laipsnio gimdos kaklelio displazija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: gimdos kaklelio intraepitelinę neoplaziją *CIN], III laipsnio, nurodant (ar nenurodant) didelio 

laipsnio displaziją (D06.-) 

N87.9 Gimdos kaklelio displazija, nepatikslinta 

N88 Kitos neuţdegiminės gimdos kaklelio ligos 

Išskyrus: gimdos kaklelio uždegimines ligas (N72) 
 gimdos kaklelio polipą (N84.1) 

N88.0 Gimdos kaklelio leukoplakija 

N88.1 Senas gimdos kaklelio įplyšimas (laceracija) 
Gimdos kaklelio sąaugos 

Išskyrus: esamą akušerinę traumą (O71.3) 

N88.2 Gimdos kaklelio striktūra ir stenozė 

Išskyrus: komplikuojančią gimdymą (O65.5) 

N88.3 Gimdos kaklelio nepakankamumas 
Ištyrimas dėl (įtariamo) gimdos kaklelio nepakankamumo ir nenėščios moters priežiūra 

Išskyrus: veikiantį vaisių ar naujagimį (P01.0) 
komplikuojantį nėštumą (O34.3) 

N88.4 Hipertrofinis gimdos kaklelio pailgėjimas 

N88.8 Kita patikslinta neuţdegiminė gimdos kaklelio liga 

Išskyrus: esamą akušerinę traumą (O71.3) 

N88.9 Neuţdegiminė gimdos kaklelio liga, nepatikslinta 

N89 Kitos neuţdegiminės makšties ligos 

Išskyrus: makšties karcinomą in situ (D07. 2) 

 makšties uždegimą (N76.-) 

 senatvinį (atrofinį) vaginitą (N95.2) 
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 trichomoninę leukorėją (A59.0) 

N89.0 Nedidelio laipsnio makšties displazija 

Makšties intraepitelinė neoplazija *VAIN], I laipsnio 

N89.1 Vidutinio laipsnio makšties displazija 
Makšties intraepitelinė neoplazija *VAIN], II laipsnio 

N89.2 Didelio laipsnio makšties displazija, neklasifikuojama kitur 
Didelė makšties displazija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: makšties intraepitelinę neoplaziją *VAIN], III laipsnio, nurodant (ar nenurodant) didelio laipsnio 

displaziją (D07.2) 

N89.3 Makšties displazija, nepatikslinta 

N89.4 Makšties leukoplakija 

N89.5 Makšties striktūra ir atrezija 
Makšties: 

• sąaugos 

• stenozė 

Išskyrus: makšties sąaugas po operacijos (N99.2) 

N89.6 Standus mergystės plėvės ţiedas 
Kieta mergystės plėvė 

Standi makšties įeiga 

Išskyrus: neperforuotą mergystės plėvę (Q52.3) 

N89.7 Kraujas makštyje (Haematocolpos) 
Kraujas makštyje (Haematocolpos) su hematometra arba hematosalpinksu (Haematosalpinx) 

N89.8 Kitos patikslintos neuţdegiminės makšties ligos 
Leukorėja, neklasifikuojama kitaip 

Senas makšties plyšimas 

Pesaro sukelta makšties žaizda 

Išskyrus: esamą akušerinę traumą (O70.-, O71.4, O71.7–O71.8) 
 seną dubens dugno raumenų plyšimą (N81.8) 

 kraujavimą iš makšties, neklasifikuojamą kitaip (N93.9) 

N89.9 Neuţdegiminė makšties liga, nepatikslinta 

N90 Kitos neuţdegiminės vulvos ir tarpvietės ligos 

Išskyrus: vulvos karcinomą in situ (D07.1) 
 esamą akušerinę traumą (O70.-, O71.7–O71.8) 

 vulvos uždegimą (N76.-) 

N90.0 Nedidelio laipsnio vulvos displazija 
Vulvos intraepitelinė neoplazija *VIN+, I laipsnio 

N90.1 Vidutinio laipsnio vulvos displazija 
Vulvos intraepitelinė neoplazija [VIN], II laipsnio 

N90.2 Didelio laipsnio vulvos displazija, neklasifikuojama kitur 
Didelio laipsnio vulvos displazija, neklasifikuojama kitaip 
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Išskyrus: vulvos intraepitelinę neoplaziją *VIN+, III laipsnio, nurodant (ar nenurodant) didelio laipsnio 

displaziją (D07.1) 

N90.3 Vulvos displazija, nepatikslinta 

N90.4 Vulvos leukoplakija 
Distrofija  } vulvos 

Kraurozė  }  

N90.5 Vulvos atrofija 
Vulvos stenozė 

N90.6 Vulvos hipertrofija 
Lytinių lūpų hipertrofija 

N90.7 Vulvos cista 

N90.8 Kitos patikslintos neuţdegiminės vulvos ir tarpvietės ligos 
Vulvos sąaugos 

Varputės hipertrofija 

N90.9 Neuţdegiminė vulvos ir tarpvietės liga, nepatikslinta 

N91 Mėnesinių nebuvimas, negausios ir retos mėnesinės 

Išskyrus: kiaušidžių disfunkciją (E28.-) 

N91.0 Pirminė amenorėja (mėnesinių nebuvimas) 
Neprasidėjusios mėnesinės brendimo laikotarpiu 

N91.1 Antrinė amenorėja (mėnesinių nebuvimas) 
Mėnesinių išnykimas moterims, kurioms buvo mėnesinės 

N91.2 Amenorėja (mėnesinių nebuvimas), nepatikslinta 
Mėnesinių nebuvimas, neklasifikuojamas kitaip 

N91.3 Pirminė oligomenorėja (retos mėnesinės) 
Iš pat pradžių negausios ar retos mėnesinės 

N91.4 Antrinė oligomenorėja (retos mėnesinės) 
Negausios ar retos mėnesinės moteriai, kuriai anksčiau buvo normalios 

N91.5 Oligomenorėja (retos mėnesinės), nepatikslinta 
Hipomenorėja (negausios mėnesinės), neklasifikuojama kitaip 

N92 Gausios, daţnos ir nereguliarios mėnesinės 

Išskyrus: kraujavimą iš lyties organų po menopauzės (N95.0) 

N92.0 Gausios ir daţnos mėnesinės su reguliariu ciklu 
Gausus kraujavimas, neklasifikuojamas kitaip 

Menoragija (gausios mėnesinės), neklasifikuojama kitaip 

Polimenorėja (dažnos mėnesinės) 

N92.1 Gausios ir daţnos mėnesinės su nereguliariu ciklu 
Nereguliarus kraujavimas tarp mėnesinių 

Nereguliarūs, sutrumpėję intervalai tarp mėnesinių 

Menometroragija 

Metroragija 
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N92.2 Gausios mėnesinės brendimo laikotarpiu 
Gausus kraujavimas, susijęs su mėnesinių pradžia 

Brendimo laikotarpio menoragija 

Brendimo laikotarpio kraujavimas 

N92.3 Ovuliacinis kraujavimas 
Reguliarus kraujavimas tarp mėnesinių 

N92.4 Gausus kraujavimas priešmenopauziniu laikotarpiu 
Menoragija ar metroragija: 

• klimakterinė 

• menopauzės 

• priešklimakterinė 

• priešmenopauzinė 

N92.5 Kitos patikslintos nereguliarios mėnesinės  

N92.6 Nereguliarios mėnesinės, nepatikslintos 
Nereguliarūs: 

• kraujavimas, neklasifikuojamas kitaip 

• mėnesinės, neklasifikuojamos kitaip 

Išskyrus: nereguliarias mėnesines su: 
 • pailgėjusiais intervalais ar negausiu kraujavimu (N91.3–N91.5) 

 • sutrumpėjusiais intervalais ar gausiu kraujavimu (N92.1) 

N93 Kiti nenormalūs kraujavimai iš gimdos ir makšties 

Išskyrus: neonatalinį (naujagimių) kraujavimą iš makšties (P54.6) 
 pseudomėnesines (P54.6) 

N93.0 Postkoitinis (po lytinio akto) ir kontaktinis kraujavimas 

N93.8 Kitas patikslintas nenormalus kraujavimas iš gimdos ar makšties 
Disfunkcinis ar funkcinis kraujavimas iš gimdos ar makšties, neklasifikuojamas kitaip 

N93.9 Nenormalus kraujavimas iš gimdos ar makšties, nepatikslintas 
Kraujavimas iš makšties, neklasifikuojamas kitaip 

N94 Skausmas ir kitos būklės, susijusios su moters lyties organais ir mėnesinių ciklu 

N94.0 Vidutinio stiprumo skausmas susijęs su moters lyties organais ir mėnesinių ciklu (vok. – 

Mittelschmerz) 

N94.1 Dispareunija 

Išskyrus: psichogeninę dispareuniją (F52.6) 

N94.2 Vaginizmas (makšties mėšlungis) 

Išskyrus: psichogeninį vaginizmą (F52.5) 

N94.3 Priešmenstruacinis sindromas 

N94.4 Pirminė dismenorėja (skausmingos mėnesinės) 

N94.5 Antrinė dismenorėja (skausmingos mėnesinės) 

N94.6 Dismenorėja (skausmingos mėnesinės), nepatikslinta 
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N94.8 Kitos patikslintos būklės, susijusios su moters lyties organais ir mėnesinių ciklu 

N94.9 Nepatikslintos būklės, susijusios su moters lyties organais ir mėnesinių ciklu 

N95 Menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai 

Išskyrus: gausų kraujavimą priešmenopauziniu laikotarpiu (N92.4) 
po menopauzės: 

• osteoporozę: 

 • neklasifikuojamą kitaip (M81.0-) 

 • su patologiniu lūžiu (M80.0-) 

• uretritą (N34.2) 

ankstyvą menopauzę, neklasifikuojamą kitaip (E28.3) 

N95.0 Kraujavimas po menopauzės  

Išskyrus: susijusį su dirbtine menopauze (N95.3) 

N95.1 Menopauzės ir moters klimakterinė būklė 
Požymiai: raudonis, mieguistumas, galvos skausmas, koncentracijos stoka, susiję su menopauze 

Išskyrus: susijusius su dirbtine menopauze (N95.3) 

N95.2 Atrofinis vaginitas po menopauzės 
Senatvinis (atrofinis) vaginitas 

Išskyrus: susijusį su dirbtine menopauze (N95.3) 

N95.3 Būklės dėl dirbtinės menopauzės 
Dirbtinis pomenopauzinis sindromas 

N95.8 Kiti patikslinti menopauziniai ir perimenopauziniai sutrikimai 

N95.9 Menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai, nepatikslinti 

N96 Įprastinis abortas 

Nenėščios moters ištyrimas ir priežiūra 

Santykinis nevaisingumas 

Išskyrus: esantį nėštumą (O26.2) 
 su esančiu abortu (O03–O06) 

N97 Moters nevaisingumas  

1437 

Apima: negalėjimą pastoti 
 moters nevaisingumą, neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: santykinį nevaisingumą (N96) 

N97.0 Moters nevaisingumas dėl anovuliacijos 

N97.1 Moters nevaisingumas dėl kiaušintakių patologijos 
Susijęs su įgimta kiaušintakių anomalija 

Kiaušintakių: 

• blokas (užtvara) 

• okliuzija 

• stenozė 
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N97.2 Moters nevaisingumas dėl gimdos patologijos 
Susijęs su įgimta gimdos anomalija 

Neįvykusi kiaušinėlio implantacija 

N97.3 Moters nevaisingumas dėl gimdos kaklelio patologijos 

N97.4 Moters nevaisingumas dėl vyro patologijos 

N97.8 Kitos prigimties moters nevaisingumas 

N97.9 Moters nevaisingumas, nepatikslintas 

N98 Su dirbtiniu apvaisinimu susijusios komplikacijos 

N98.0 Infekcija dėl dirbtinio apvaisinimo 

N98.1 Kiaušidţių hiperstimuliacija 
Kiaušidžių hiperstimuliacija: 

• dėl sukeltos ovuliacijos 

• neklasifikuojama kitaip 

N98.2 Komplikacijos mėginant implantuoti dirbtinai (in vitro) apvaisintą kiaušinėlį 

N98.3 Komplikacijos mėginant implantuoti ar transplantuoti embrioną 

N98.8 Kitos su dirbtiniu apvaisinimu susijusios komplikacijos 
Komplikacijos dirbtinai apvaisinant: 

• donoro sėkla 

• vyro sėkla 

N98.9 Su dirbtiniu apvaisinimu susijusios komplikacijos, nepatikslintos 

KITI LYTINIŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ SUTRIKIMAI 

(N99)  

N99 Po atliktų procedūrų išsivystę lytinių ir šlapimo takų sutrikimai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: radiacinį cistitą (N30.4) 
 osteoporozę po kiaušidės pašalinimo: 

 • neklasifikuojamą kitaip (M81.1-) 

 • su patologiniu lūžiu (M80.1-) 

 būkles dėl dirbtinės menopauzės (N95.3) 

N99.0 Inkstų nepakankamumas po procedūrų 

N99.1 Šlaplės susiaurėjimas po procedūrų 
Šlaplės susiaurėjimas po kateterizacijos 

N99.2 Makšties sąaugos po procedūrų 

N99.3 Makšties skliauto nusileidimas po gimdos pašalinimo 

N99.4 Maţojo dubens pilvaplėvės sąaugos po procedūrų 

N99.5 Netinkamas išorinės šlapimo takų angos (stomos) funkcionavimas 

N99.8 Kiti lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų 
Išliekantis kiaušidžių sindromas 
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N99.9 Lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti 

 

15 SKYRIUS 

NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO (O00–

O99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

O00–O08 Abortu pasibaigęs nėštumas 

O09 Nėštumo trukmė 

O10–O16 Edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai per nėštumo laikotarpį, gimdant ir laikotarpiu po 

gimdymo 

O20–O29 Kiti motinos sutrikimai, daţniausiai susiję su nėštumu 

O30–O48 Motinos stebėjimas, susijęs su vaisiumi, amniono ertme (vandenmaišiu) ir galimomis gimdymo problemomis 

O60–O75 Gimdymo komplikacijos 

O80–O82 Gimdymas 

O85–O92 Komplikacijos, daţniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo 

O94–O99 Kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą (B20–B24) 

traumas, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

psichikos ir elgesio sutrikimus, susijusius su pogimdyminiu laikotarpiu (F53.-) 

akušerinę stabligę (A34) 

hipofizio nekrozę po gimdymo (E23.0) 

osteomaliaciją po gimdymo (M83.0-) 

priežiūrą: 

• esant didelės rizikos nėštumui (Z35.-) 

• esant normaliam nėštumui (Z34.-) 

ABORTU PASIBAIGĘS NĖŠTUMAS 

(O00–O08) 

1518 

Išskyrus: besitęsiantį daugiavaisį nėštumą po vieno ar kelių vaisių aborto (O31.1) 

O00 Negimdinis (ektopinis) nėštumas 

1518 

Apima: plyšusį negimdinį (ektopinį) nėštumą 

Su patologija susijusiai komplikacijai nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O08.-. 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O00.0 Nėštumas pilvo ertmėje 

Išskyrus: gimdyvės priežiūrą, kai pilvo ertmėje yra gyvybingas vaisius (O36.7) 

O00.1 Kiaušintakinis nėštumas 
Nėštumas kiaušintakyje (Falopijaus (Fallopius) vamzdyje) 

Kiaušintakio plyšimas dėl nėštumo 
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Kiaušintakinis abortas 

O00.2 Nėštumas kiaušidėje 

O00.8 Kitas negimdinis (ektopinis) nėštumas 
Nėštumas: 

• kaklelinis 

• gimdos rage 

• raištinis 

• muralinis 

O00.9 Negimdinis (ektopinis) nėštumas, nepatikslintas 

O01 Pūslinė išvisa 

02331518 

Apima: morfologinį kodą M9100 su elgesio kodu /0 

Su patologija susijusiai komplikacijai nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O08.-. 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

Išskyrus: piktybinę pūslinę išvisą (D39.2) 

O01.0 Klasikinė pūslinė išvisa 
Visiška pūslinė išvisa 

O01.1 Nevisiška ir dalinė pūslinė išvisa 

O01.9 Pūslinė išvisa, nepatikslinta 
Trofoblastinė liga, neklasifikuojama kitaip 

Pūslinė išvisa, neklasifikuojama kitaip 

O02 Kiti nenormalaus pastojimo dariniai  

1518 

Su patologija susijusiai komplikacijai nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O08.-. 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

Išskyrus: papirusinį vaisių (O31.0) 

O02.0 Ţuvusi kiaušialąstė ir nepūslinė išvisa 
1514 Išvisa: 

• mėsinga 

• išvešėjusi 

• vidinė gimdos (intrauterinė), neklasifikuojama kitaip 

Patologinis kiaušinėlis 

O02.1 Negyvo kiaušinėlio susilaikymas 
Ankstyva vaisiaus mirtis su žuvusio vaisiaus susilaikymu 

Išskyrus: susilaikymą: 
• žuvusio kiaušinėlio (O02.0) 

• išvisos: 

 • pūslinės (O01.-) 

 • nepūslinės (O02.0) 

O02.8 Kiti patikslinti nenormalaus pastojimo dariniai  
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Išskyrus: • žuvusį kiaušinėlį (O02.0) 

• išvisą: 

 • pūslinę (O01.-) 

 • nepūslinę O02.0) 

O02.9 Nenormalaus pastojimo dariniai, nepatikslinti 

Pastaba: dalinis abortas apima pastojimo darinius, likusius po aborto. 

Šie poskyriai su ketvirtuoju skaičiumi naudojami kartu su skirsniais O03–O06: 

.0   Dalinis, komplikuotas lytinių takų ir maţojo dubens infekcijų 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.0  

.1  Dalinis, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.1  

.2   Dalinis, komplikuotas embolijos  

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.2  

.3   Dalinis, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.3–O08.9  

.4   Dalinis, be komplikacijų  

.5   Visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas lytinių takų ir maţojo dubens infekcijų  

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.0  

.6   Visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.1  

.7   Visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.2  

.8   Visiškas ar nepatikslintas, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis 

 Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.3–O08.9  

.9   Visiškas ar nepatikslintas, be komplikacijų 

O03 Savaiminis persileidimas 

1518 

Žr. skirsnius 

Apima: abortą (persileidimą) 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O04 Dirbtinis abortas 

1511, 1518 

Žr. skirsnius 

Apima: nėštumo nutraukimą: 
• legalų 

• terapinį 

terapinį abortą 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O05 Kitas abortas 

1518 

Žr. skirsnius 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 
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O06 Nepatikslintas abortas 

1518 

Žr. skirsnius 

Apima: dirbtinį abortą, neklasifikuojamą kitaip 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O07 Nepavykęs abortas 

1518 

Apima: nesėkmingai atliktą dirbtinį abortą 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

Išskyrus: dalinį abortą (O03–O06) 

O07.0 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas lytinių takų ir maţojo dubens infekcijų 
Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.0 

O07.1 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo 
Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.1 

O07.2 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas embolijos 

Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.2 

O07.3 Nepavykęs medicininis abortas su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis 

Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.3–O08.9 

O07.4 Nepavykęs medicininis abortas be komplikacijų 
Nepavykęs medicininis abortas, neklasifikuojamas kitaip 

O07.5 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas lytinių takų ir maţojo dubens infekcijų 

Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.0 

O07.6 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo 

Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.1 

O07.7 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas embolijos 
Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.2 

O07.8 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis 
Su būklėmis, klasifikuojamomis O08.3–O08.9 

O07.9 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas be komplikacijų 
Nepavykęs dirbtinis abortas, neklasifikuojamas kitaip 

O08 Aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa komplikacijos 

1544 

Išskyrus: pastojimo darinius, likusius po aborto (O03–O06) 

O08.0 Lytinių takų ir dubens organų infekcija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Endometritas    }  
Ooforitas    }  
Parametritas    }  
Dubens peritonitas    }  
Salpingitas    - po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
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Kiaušintakio ir kiaušidės uždegimas (salpingoooforitas)  }  
Sepsis   }  
Septinis šokas    }  
Septicemija    }  

Išskyrus: septinę ar septikopieminę emboliją (O08.2) 
šlapimo takų infekciją (O08.8) 

O08.1 Vėlyvas ar gausus kraujavimas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Afibrinogenemija   }  
Defibrinacijos sindromas   }  po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
Intravaskulinė koaguliacija  }  

O08.2 Embolija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Embolija: 

• oro      }  
• amniono (vandenmaišio) skysčio   }  
• kraujo krešulio (plaučių)   }  
• neklasifikuojama kitaip    po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
• pieminė    }  
• septinė ar septikopieminė   }  
• putų    }  

O08.3 Šokas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Cirkuliacinis kolapsas   - po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
Šokas (pooperacinis)    }  

Išskyrus: septinį šoką (O08.0) 

O08.4 Inkstų nepakankamumas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Oligurija   }  
Inkstų:     } 
• nepakankamumas (ūminis)  - po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
• blokas   }  
• kanalėlių nekrozė   }  
Uremija   }  

O08.5 Medţiagų apykaitos sutrikimai po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai po būklių, klasifikuojamų O00–O07 

O08.6 Dubens organų ir audinių paţeidimas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Žaizda, perforacija, plyšimas ar cheminis pažeidimas: 

• šlapimo pūslės  }  
• žarnos  }  
• plačiojo raiščio  - po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
• gimdos kaklelio  }  
• periuretrinių audinių  }  
• gimdos   }  

O08.7 Kitos veninės komplikacijos po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 

O08.8 Kitos komplikacijos po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa 
Širdies sustojimas  - po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
Šlapimo takų infekcija -  

O08.9 Aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa komplikacijos, nepatikslintos 
Nepatikslintos komplikacijos po būklių, klasifikuojamų O00–O07 
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NĖŠTUMO TRUKMĖ  

(O09)  

O09 Nėštumo trukmė 

1518 

O09.0 Nėštumo trukmė maţiau negu 5 savaitės 

O09.1 Nėštumo trukmė 5–13 savaičių 

O09.2 Nėštumo trukmė 14–19 savaičių 

O09.3 Nėštumo trukmė 20–25 savaitės 

O09.4 Nėštumo trukmė 26–33 savaiėtės 

O09.5 Nėštumo trukmė 34–36 savaitės 

O09.9 Nėštumo trukmė nepatikslinta 

EDEMA, PROTEINURIJA IR HIPERTENZINIAI SUTRIKIMAI PER NĖŠTUMO LAIKOTARPĮ, 

GIMDANT IR LAIKOTARPIU PO GIMDYMO 

(O10–O16)  

1526 

O10 Anksčiau buvusi hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 

Apima: užregistruotas būkles su anksčiau buvusia proteinurija 

Išskyrus: su padidėjusia ar prisidėjusia proteinurija (O11) 

O10.0 Anksčiau buvusi pirminė hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Bet kuri būklė, klasifikuojama I10, kuri nurodyta kaip akušerinio stebėjimo priežastis nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu 

po gimdymo 

O10.1 Anksčiau buvusi hipertenzinė širdies liga, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Bet kuri būklė, klasifikuojama I11.-, kuri nurodyta kaip akušerinio stebėjimo priežastis nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu 

po gimdymo 

O10.2 Anksčiau buvusi hipertenzinė inkstų liga, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo  

1438 

Bet kuri būklė, klasifikuojama I12.-, kuri nurodyta kaip akušerinio stebėjimo priežastis nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu 

po gimdymo 

O10.3 Anksčiau buvusi hipertenzinė širdies ir inkstų liga, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo 
1438 

Bet kuri būklė, klasifikuojama I13.-, kuri nurodyta kaip akušerinio stebėjimo priežastis nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu 

po gimdymo 

O10.4 Anksčiau buvusi antrinė hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Bet kuri būklė, klasifikuojama I15.-, kuri nurodyta kaip akušerinio stebėjimo priežastis nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu 

po gimdymo 

O10.9 Anksčiau buvusi nepatikslinta hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
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O11 Anksčiau buvę hipertenziniai sutrikimai su prisidėjusia proteinurija 

1438 

Būklės, klasifikuojamos O10.-, komplikuotos padidėjusios proteinurijos 

Prisidėjusi preeklampsija 

O12 Gestacinė [sukelta nėštumo] edema ir proteinurija be padidėjusio kraujospūdţio 

O12.0 Gestacinė (sukelta nėštumo) edema 

O12.1 Gestacinė (sukelta nėštumo) proteinurija 

O12.2 Gestacinė (sukelta nėštumo) edema su proteinurija 

O13 Gestacinė [sukelta nėštumo] hipertenzija be didelės proteinurijos  

Gestacinis (sukeltas nėštumo) padidėjęs kraujospūdis (hipertenzija), neklasifikuojamas kitaip 

Lengva preeklampsija 

O14 Gestacinė [sukelta nėštumo] hipertenzija su didele proteinurija 

Išskyrus: prisidėjusią preeklampsiją (O11) 

O14.0 Vidutinė preeklampsija 

O14.1 Sunki preeklampsija 

O14.9 Preeklampsija, nepatikslinta 

O15 Eklampsija  

Apima: traukulius, lydinčius būkles, klasifikuojamas O10–O14 ir O16 
eklampsiją su nėštumo sukelta arba anksčiau buvusia hipertenzija 

O15.0 Nėščiųjų eklampsija 

O15.1 Eklampsija gimdant 

O15.2 Eklampsija laikotarpiu po gimdymo 

O15.9 Eklampsija, kai nepatikslintas jos atsiradimo laikas 
Eklampsija, neklasifikuojama kitaip 

O16 Padidėjęs motinos kraujospūdis, nepatikslintas 

KITI MOTINOS SUTRIKIMAI, DAŢNIAUSIAI SUSIJĘ SU NĖŠTUMU  

(O20–O29)  

Pastaba: nurodytos būklės į poskyrius O24.- ir O25 patenka net tada, jei jos pasireiškė gimdant ar laikotarpiu po gimdymo. 

Išskyrus: motinos: 
• stebėjimą, susijusį su vaisiumi, amniono ertme (vandenmaišiu) ir galimomis gimdymo problemomis (O30–O48) 

• nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį komplikuojančias ligas, klasifikuojamas kitur (O98–O99) 

O20 Kraujavimas nėštumo pradţioje 

Išskyrus: abortu pasibaigusį nėštumą (O00–O08) 
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O20.0 Gresiantis abortas 
1518 

Kraujavimas dėl gresiančio aborto 

Jei norite nurodyti nėštumo trukmę, naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O20.8 Kitas kraujavimas nėštumo pradţioje 

O20.9 Kraujavimas nėštumo pradţioje, nepatikslintas 

O21 Gausus nėščiųjų vėmimas 

O21.0 Nedidelis nėščiųjų vėmimas 
Nėščiųjų hiperemezė, nedidelė ar nepatikslinta, prasidėjusi iki 20-osios nėštumo savaitės pabaigos 

O21.1 Nėščiųjų vėmimas su medţiagų apykaitos sutrikimais 
Nėščiųjų hiperemezė, prasidėjusi iki 20-osios nėštumo savaitės pabaigos, su šiais medžiagų apykaitos sutrikimais: 

• angliavandenių išeikvojimu 

• dehidratacija 

• elektrolitų pusiausvyros sutrikimu 

O21.2 Vėlyvasis nėščiųjų vėmimas 
Gausus nėščiųjų vėmimas, prasidėjęs po 20-osios nėštumo savaitės 

O21.8 Kitas vėmimas, komplikuojantis nėštumą 
Vėmimas dėl nėštumą komplikuojančios ligos, klasifikuojamos kitur 

Priežasčiai nurodyti  naudokite papildomą kodą 

O21.9 Nėščiųjų vėmimas, nepatikslintas 

O22 Nėščiųjų venų paţeidimas 

Išskyrus: akušerinę plaučių emboliją (O88.-) 

nurodytas būsenas, kaip komplikacijas: 

• aborto, negimdinio nėštumo ar nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.7) 

• gimdant ir laikotarpiu po gimdymo (O87.-) 

O22.0 Nėščiųjų kojų venų varikozė (išsiplėtimas) 
Nėščiųjų varikozinės venos, neklasifikuojamos kitaip 

O22.1 Nėščiųjų lyties organų venų varikozė (išsiplėtimas) 
Tarpvietės   }  
Makšties   - nėščiųjų venų varikozė 
Išorinių lyties organų   }  

O22.2 Nėščiųjų paviršinis tromboflebitas 
Nėščiųjų kojų tromboflebitas 

O22.3 Nėščiųjų giliųjų venų flebotrombozė 
Nėščiųjų giliųjų venų trombozė prieš gimdymą 

O22.4 Nėščiųjų hemorojus 

O22.5 Nėščiųjų smegenų venų trombozė 
Nėščiųjų smegenų venų sinusų trombozė 

O22.8 Kitas nėščiųjų venų paţeidimas 
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O22.9 Nėščiųjų venų paţeidimas, nepatikslintas 
Nėštumo: 

• flebitas, neklasifikuojamas kitaip 

• flebopatija, neklasifikuojama kitaip 

• trombozė, neklasifikuojama kitaip 

O23 Nėščiųjų lytinių ir šlapimo takų infekcijos 

1549 

O23.0 Nėščiųjų inkstų infekcija 

O23.1 Nėščiųjų šlapimo pūslės infekcija 

O23.2 Nėščiųjų šlaplės infekcija 

O23.3 Nėščiųjų kitų šlapimo takų infekcijos 

O23.4 Nėščiųjų nepatikslintos šlapimo takų infekcijos 

O23.5 Nėščiųjų lytinių takų infekcijos 

O23.9 Nėščiųjų kitos ir nepatikslintos šlapimo ir lytinių takų infekcijos 
Nėščiųjų lyties ir šlapimo organų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitaip 

O24 Nėščiųjų cukrinis diabetas 

0401 

Apima: cukrinį diabetą   } laikotarpiais gimdymo ir po gimdymo 
sutrikusį gliukozės kiekio reguliavimą  }  

O24.0 Nėščiųjų anksčiau buvęs cukrinis diabetas, 1 tipo 

Šie poskyriai su penktuoju kodo ženklu naudojami kartu su skirsniais O24.1–O24.9: 

 2 Gydymas insulinu 

 3  Peroralinė hipoglikemizuojanti terapija

 4 Kita 

  Dieta 

  Mankšta 

  Gyvenimo būdo keitimas  

 9 Nepatikslinta 

Pastaba: jeigu tinka keli penktieji kodo ženklai, priskirkite skaičių, esantį sąrašo viršuje. 

O24.1 Nėščiųjų anksčiau buvęs cukrinis diabetas, 2 tipo 

 

O24.2 Nėščiųjų anksčiau buvęs cukrinis diabetas, kito patikslinto tipo 

 

O24.3 Nėščiųjų anksčiau buvęs cukrinis diabetas, nepatikslintas 

 

O24.4 Nėščiajai prasidėjęs cukrinis diabetas  

Nėščiųjų cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitaip 
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Pastaba: diagnostiniai kriterijai paremti peroraliniu gliukozės toleravimo tyrimu, atliktu vadovaujantis PSO 

rekomendacijomis (nustačius gliukozės kiekį veninio kraujo plazmoje  6.1 mmol/l arba nustačius gliukozės 

kiekį veninio kraujo plazmoje  7.8 mmol/l, praėjus 2 val. po gliukozės išgėrimo). 

O24.5 Nėščiųjų anksčiau buvęs sutrikęs gliukozės kiekio reguliavimas 

 

O24.9 Nėščiųjų cukrinis diabetas, nepatikslintas 

 

O25 Nėščiųjų mitybos sutrikimai 

Mitybos sutrikimai gimdant ir laikotarpiu po gimdymo 

O26 Motinos stebėjimas dėl kitų būklių, daţniausiai susijusių su nėštumu 

O26.0 Per didelis nėščiosios kūno masės didėjimas 

Išskyrus: nėščiųjų edemą (O12.0, O12.2) 

O26.1 Nepakankamai didėjanti nėščiųjų kūno masė 

O26.2 Nėščiųjų stebėjimas dėl įprastinio aborto 

Išskyrus: įprastinį abortą: 
• su esančiu abortu (O03–O06) 

• nesant nėštumo (N96) 

O26.3 Nėščiajai palikta vidinė gimdos (intrauterinė) kontraceptinė priemonė 

O26.4 Nėščiųjų paprastoji pūslelinė (Herpes gestationis) 

O26.5 Motinos hipotenzijos sindromas 
Vangus hipotenzinis sindromas 

O26.6 Kepenų paţeidimai nėštumo, gimdymo metu ir laikotarpiu po gimdymo 

Išskyrus: hepatorenalinį sindromą po gimdymo (O90.4) 

O26.7 Gaktos sąvarţos panirimas (disfunkcija)  nėštumo, gimdymo metu ir laikotarpiu po gimdymo 

Išskyrus: trauminį gaktos sąvaržos išsiskyrimą gimdant (O71.6) 

O26.8 Kitos patikslintos su nėštumu susijusios būklės 

O26.81 Su nėštumu susijusi inkstų liga 

O26.82 Nėščiųjų karpalinio (riešo) tunelio sindromas 

O26.83 Nėščiųjų neuralgija 

O26.88 Kitos patikslintos su nėštumu susijusios būklės 
Išsekimas ir nuovargis 

O26.9 Su nėštumu susijusi būklė, nepatikslinta 

O28 Nenormalūs motinos patikrinimo prieš gimdymą rezultatai 

Išskyrus: diagnostinių tyrimų rezultatus, klasifikuojamus kitur – žr. Abėcėlinę rodyklę 



590 

 

motinos stebėjimą, susijusį su vaisiumi, amniono ertme (vandenmaišiu) ir galimomis gimdymo problemomis 

(O30–O48) 

O28.0 Nenormalūs kraujo tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.1 Nenormalūs biocheminių tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.2 Nenormalūs citologinių tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.3 Nenormalūs ultragarsinių tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.4 Nenormalūs radiologinių tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.5 Nenormalūs chromosominių ir genetinių tyrimų rezultatai tikrinant motiną prieš gimdymą 

O28.8 Kiti nenormalūs motinos patikrinimo prieš gimdymą rezultatai 

O28.9 Nenormalūs motinos patikrinimo prieš gimdymą rezultatai, nepatikslinti 

O29 Anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu 

Apima: komplikacijas, pasireiškusias paskyrus nėščiajai bendrą ar vietinį anestetiką, analgetiką ar raminamąjį 

preparatą 

Išskyrus: anestezijos komplikacijas, pasireiškusias: 
• aborto, negimdinio nėštumo ar nėštumo su pūsline išvisa metu (O00–O08) 

• gimdant (O74.-) 

• laikotarpiu po gimdymo (O89.-) 

O29.0 Plaučių komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos 
Aspiracinis pneumonitas    }  
Skrandžio turinio ar sekreto aspiracija, neklasifikuojama kitaip  - dėl nėščiajai skirtos anestezijos 
Mendelsono (Mendelson) sindromas    }  
Plaučio kolapsas dėl spaudimo    }  

O29.1 Širdies komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos 
Širdies: 

• sustojimas  - dėl nėščiajai skirtos anestezijos 
• nepakankamumas  }  

O29.2 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos 
Smegenų anoksija dėl nėščiajai skirtos anestezijos 

O29.3 Nėščiosios toksinė reakcija į vietinę anesteziją 

O29.4 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas nėštumo laikotarpiu 

O29.5 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu 

O29.6 Nepavykusi ar pasunkėjusi nėščiosios intubacija 

O29.8 Kitos anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu 

O29.9 Anestezijos komplikacija nėštumo laikotarpiu, nepatikslinta 

GIMDYVĖS STEBĖJIMAS, SUSIJĘS SU VAISIUMI, AMNIONO ERTME (VANDENMAIŠIU) IR 

GALIMOMIS GIMDYMO PROBLEMOMIS (O30–O48) 

O30 Daugiavaisis nėštumas 
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Išskyrus: komplikacijas, būdingas daugiavaisiam nėštumui (O31.-) 

O30.0 Nėštumas, kai yra du vaisiai 

O30.1 Nėštumas, kai yra trys vaisiai 

O30.2 Nėštumas, kai yra keturi vaisiai 

O30.8 Kitas daugiavaisis nėštumas 

O30.9 Daugiavaisis nėštumas, nepatikslintas 
Daugiavaisis nėštumas, neklasifikuojamas kitaip 

O31 Specifinės daugiavaisio nėštumo komplikacijos 

Išskyrus: susijungusius dvynius, sukėlusius disproporciją (O33.7) 
pavėluotą antrojo, trečiojo vaisiaus ir t. t. gimdymą (O63.2) 

vieno ar daugiau vaisių netaisyklingą pirmeigą (O32.5) 

su patologiniu gimdymu susijusias būkles (O64–O66) 

O31.0 Papirusinis vaisius 
Suspaustas vaisius 

O31.1 Besitęsiantis nėštumas po vieno ar daugiau vaisių aborto 

O31.2 Besitęsiantis nėštumas po vieno ar daugiau vaisių mirties gimdoje 

O31.8 Kitos komplikacijos, būdingos daugiavaisiam nėštumui 

O32 Gimdyvės stebėjimas dėl ţinomos ar įtariamos netaisyklingos vaisiaus pirmeigos 

1506 

Apima: nurodytas būkles kaip motinos stebėjimo, hospitalizacijos ar kitokios akušerinės slaugos priežastis arba 

cezario pjūvį, prieš prasidedant gimdymui 

Išskyrus: su patologiniu gimdymu susijusias būkles (O64.-) 

O32.0 Gimdyvės prieţiūra, kai nestabili vaisiaus padėtis 

O32.1 Gimdyvės prieţiūra esant vaisiaus sėdmenų pirmeigai  

O32.2 Gimdyvės prieţiūra, kai vaisiaus padėtis skersinė ar įstriţinė 
Padėtis: 

• įstrižinė 

• skersinė 

O32.3 Gimdyvės prieţiūra esant vaisiaus veido, kaktos ir smakro pirmeigai  

O32.4 Gimdyvės prieţiūra, kai aukšta vaisiaus galvutės padėtis 
Galvutės neįėjimas į dubenį 

O32.5 Gimdyvės prieţiūra, kai yra daugiavaisis nėštumas ir vieno ar daugiau vaisių pirmeiga netaisyklinga 

O32.6 Gimdyvės prieţiūra, kai pirmeiga mišri 

O32.8 Gimdyvės prieţiūra, kai vaisiaus pirmeiga kitokia 
Veidu į gaktą 

Pakaušio pirmeigos užpakalinis vaizdas (POP) 

O32.9 Gimdyvės prieţiūra, kai vaisiaus pirmeiga nepatikslinta 
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O33 Gimdyvės prieţiūra dėl ţinomos ar įtariamos dubens disproporcijos  

1506 

Apima: nurodytas būkles kaip motinos stebėjimo, hospitalizacijos ar kitokios akušerinės priežiūros priežastis arba 

cezario pjūvį, prieš prasidedant gimdymui 

Išskyrus: su patologiniu gimdymu susijusias būkles (O65–O66) 

O33.0 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl motinos dubens kaulų deformacijų 
Dubens kaulų deformacija, lemianti disproporciją, neklasifikuojama kitaip 

O33.1 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl siauro dubens 
Siauras dubuo, neklasifikuojamas kitaip, sukeliantis disproporciją 

O33.2 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl susiaurėjusio įėjimo į dubenį 
Susiaurėjęs įėjimas į dubenį, sukeliantis disproporciją 

O33.3 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl susiaurėjusio išėjimo iš dubens 
Vidurinės ertmės susiaurėjimas (dubens)  - sukeliantis disproporciją 
Susiaurėjęs išėjimas iš dubens (dubens)  }  

O33.4 Gimdyvės prieţiūra, kai yra mišri disproporcija dėl motinos ir vaisiaus patologijos 

O33.5 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl neįprastai didelio vaisiaus 
Dėl vaisiaus susidariusi disproporcija, kai vaisius susiformavęs normaliai 

Vaisiaus disproporcija, neklasifikuojama kitaip 

O33.6 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl vaisiaus hidrocefalijos 

O33.7 Gimdyvės prieţiūra, kai yra disproporcija dėl kitų vaisiaus deformacijų 
Suaugę dvyniai   }  
Vaisiaus:   } 
• ascitas   }  
• vandenė   - sukeliantys disproporciją 
• meningomielocelė   }  
• kryžkaulio teratoma  }  
• navikas   }  

O33.8 Gimdyvės prieţiūra, kai disproporcija yra dėl kitos prieţasties 

O33.9 Gimdyvės prieţiūra, kai disproporcija nepatikslinta 
Galvos ir dubens (cefalopelvinė) disproporcija, neklasifikuojama kitaip 

Vaisiaus ir dubens (fetopelvinė) disproporcija, neklasifikuojama kitaip 

O34 Gimdyvės prieţiūra dėl ţinomos ar įtariamos dubens organų patologijos  

1506 

Apima: nurodytas būkles kaip motinos stebėjimo, hospitalizacijos ar kitokios akušerinės priežiūros  priežastis arba 

cezario pjūvį, prieš prasidedant gimdymui 

Išskyrus: su patologiniu gimdymu susijusias būkles (O65.5) 

O34.0 Gimdyvės prieţiūra dėl įgimtos gimdos anomalijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• dvigubos gimdos 

• dviragės gimdos 

O34.1 Gimdyvės prieţiūra dėl gimdos kūno naviko 
Gimdyvės priežiūra dėl: 
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• gimdos kūno polipo 

• gimdos kūno fibromos 

Išskyrus: gimdyvės priežiūrą dėl gimdos kaklelio naviko (O34.4) 

O34.2 Gimdyvės prieţiūra dėl gimdos rando po buvusio cezario pjūvio 
Gimdyvės priežiūra dėl gimdos rando po buvusio cezario pjūvio 

Išskyrus: makštinį gimdymą po buvusio cezario pjūvio, neklasifikuojamą kitaip (O75.7) 

O34.3 Gimdyvės prieţiūra dėl gimdos kaklelio nepakankamumo 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• gimdos kaklelio apsiuvimo  } su gimdos kaklelio nepakankamumu ar be jo 
• Širodkaro (Shirodkar) siūlės  }  

O34.4 Gimdyvės prieţiūra dėl kitos gimdos kaklelio patologijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• gimdos kaklelio polipo 

• ankstesnės gimdos kaklelio chirurginės operacijos 

• gimdos kaklelio striktūros ar stenozės 

• gimdos kaklelio naviko 

O34.5 Gimdyvės prieţiūra dėl kitos nėščiosios gimdos patologijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• įstrigimo (inkarceracijos)  }  
• iškritimo (prolapso)  - nėščiosios gimdos 
• apsisukimo (retroversijos)  }  

O34.6 Gimdyvės prieţiūra dėl makšties patologijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• ankstesnės chirurginės makšties operacijos 

• makšties pertvaros 

• makšties stenozės (įgytos) (įgimtos) 

• makšties striktūros 

• makšties naviko 

Išskyrus: nėščiosios stebėjimą dėl makšties venų išsiplėtimo (O22.1) 

O34.7 Gimdyvės prieţiūra dėl išorinių lyties organų ir tarpvietės patologijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• tarpvietės fibrozės 

• ankstesnės chirurginės išorinių lyties organų ar tarpvietės operacijos 

• nelanksčios (rigidiškos) tarpvietės 

• išorinių lyties organų naviko 

Išskyrus: nėščiosios stebėjimą dėl tarpvietės ir išorinių lyties organų venų išsiplėtimo (O22.1) 

O34.8 Gimdyvės prieţiūra dėl kitų dubens organų patologijos 
Gimdyvės priežiūra dėl: 

• cistocelės 

• buvusios dubens dugno plastikos 

• nusmukusio pilvo 

• rektocelės 

• nelankstaus (rigidiško) dubens dugno 

O34.9 Gimdyvės prieţiūra dėl nepatikslintos dubens organų patologijos 

O35 Gimdyvės prieţiūra dėl ţinomos ar įtariamos vaisiaus patologijos ar paţeidimo 
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Apima: nurodytas būkles kaip motinos stebėjimo, hospitalizacijos ar kitokios akušerinės priežiūros priežastis arba 

dėl nėštumo nutraukimo  

Išskyrus: gimdyvės priežiūrą dėl žinomos ar įtariamos dubens disproporcijos (O33.-) 

O35.0 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus centrinės nervų sistemos sklaidos trūkumo 
Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamos) vaisiaus: 

• anencefalijos (besmegenystės) 

• įskilo stuburo (spina bifida) 

Išskyrus: vaisiaus chromosomų anomaliją (O35.1) 

O35.1 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamos) vaisiaus chromosomų anomalijos 

O35.2 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamos) vaisiaus paveldimos ligos 

Išskyrus: vaisiaus chromosomų anomaliją (O35.1) 

O35.3 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus paţeidimo motinai sergant virusine liga 
Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo motinai sergant: 

• citomegalovirusine infekcija 

• raudonuke 

O35.4 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus paţeidimo alkoholiu 

O35.5 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus paţeidimo vaistais 
Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo piktnaudžiaujant vaistais 

Išskyrus: vaisiaus pažeidimą gimdant, sukeltą tam tikro vaisto (O68.-) 

O35.6 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus paţeidimo radiacija 

O35.7 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamo) vaisiaus paţeidimo po kitų medicininių procedūrų 
Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo esant: 

• amniocentezei 

• biopsijos procedūroms 

• kraujo tyrimui 

• vidinėms gimdos kontraceptinėms priemonėms 

• vidinėms gimdos chirurginėms operacijoms 

O35.8 Gimdyvės prieţiūra dėl kitos (įtariamos) vaisiaus patologijos ar paţeidimo 

Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo motinai sergant: 

• listerioze 

• toksoplazmoze 

O35.9 Gimdyvės prieţiūra dėl (įtariamos) nepatikslintos vaisiaus patologijos ar paţeidimo 

O36 Gimdyvės prieţiūra dėl ţinomų ar įtariamų vaisiaus problemų 

Apima: nurodytas būkles kaip motinos stebėjimo, hospitalizacijos ar kitokios akušerinės priežiūros priežastis arba 

dėl nėštumo nutraukimo  

Išskyrus: gimdymą, komplikuotą vaisiaus patologijos *pažeidimo+ (O68.-) 
placentos transfuzijos sindromus (O43.0) 

O36.0 Gimdyvės prieţiūra dėl rezus faktoriaus izoimunizacijos 
Anti-D *Rh+ antikūniai  

Rh nesuderinamumas (su vaisiaus vandene) 

O36.1 Gimdyvės prieţiūra dėl kitos izoimunizacijos 
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ABO izoimunizacija 

Izoimunizacija (su vaisiaus vandene), neklasifikuojama kitaip 

O36.2 Gimdyvės prieţiūra dėl vaisiaus vandenės 
Vaisiaus vandenė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• nesusijusi su izoimunizacija 

O36.3 Gimdyvės prieţiūra dėl vaisiaus hipoksijos poţymių 

O36.4 Gimdyvės prieţiūra dėl vaisiaus mirties gimdoje 

Išskyrus: negyvo kiaušinėlio susilaikymą (O02.1) 

O36.5 Gimdyvės prieţiūra dėl nepakankamo vaisiaus augimo 
1509 

Gimdyvės priežiūra dėl žinomų ar įtariamų: 

• per mažos vaisiaus kūno masės 

• placentos nepakankamumo 

• per mažo vaisiaus 

O36.6 Gimdyvės prieţiūra dėl intensyvaus vaisiaus augimo 
Gimdyvės priežiūra dėl žinomo ar įtariamo per didelio vaisiaus 

O36.7 Gimdyvės prieţiūra, kai pilvo ertmėje yra gyvybingas vaisius 

O36.8 Gimdyvės prieţiūra dėl kitų patikslintų vaisiaus problemų 
1537 

O36.9 Gimdyvės prieţiūra dėl nepatikslintos vaisiaus problemos 

O40 Dauginė vandenmaišio vandenė 

Vandenmaišio vandenė (hidramnionas) 

O41 Kiti vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų paţeidimai 

Išskyrus: pirmalaikį vaisiaus vandenų pūslės  plyšimą (O42.-) 

O41.0 Oligohidramnionas (vaisiaus vandenų sumaţėjimas) 
Oligohidramnionas be vaisiaus vandenų pūslės plyšimo 

O41.1 Vandenmaišio ir vaisiaus dangalų infekcija 
Amnionitas 

Chorioamnionitas 

Membranitas 

Placentitas 

O41.8 Kiti patikslinti vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų paţeidimai 

O41.9 Vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų  paţeidimai, nepatikslinti 

O42 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas  

1518, 1531 

Kai nėštumas trunka mažiau negu 37 savaites, naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O42.0 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda per 24 valandas 
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O42.1 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda po 24 valandų 

Išskyrus: su gimdymu, sulaikytu medikamentais (O42.2) 

O42.11 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda po 1–7 dienų 

O42.12 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda daugiau negu po 7 dienų 

O42.2 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas sulaikytas medikamentais 

O42.9 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, nepatikslintas 

O43 Placentos paţeidimai 

Išskyrus: gimdyvės priežiūrą, kai vaisius nepakankamai auga dėl placentos nepakankamumo (O36.5) 
pirmeigę placentą (O44.-) 

pirmalaikį placentos atsiskyrimą *placentos abrupciją+ (O45.-) 

O43.0 Placentos transfuzijos sindromai 
Transfuzija: 

• vaisiaus ir motinos 

• motinos ir vaisiaus 

• dvynių tarpusavio 

O43.1 Placentos formavimosi sutrikimai  
Nenormali placenta, neklasifikuojama kitaip 

Volelio apsupta placenta 

O43.2 Priaugusi placenta 
Placenta: 

• priaugusi prie gimdos sienelės (acreta) 

• įaugusi į gimdos sienelę (increta) 

• peraugusi gimdos sienelę (percreta) 

Priskirkite kodą ir susijusiam kraujavimui po gimdymo (O72.0) arba užsilikusiai placentai be kraujavimo (O73.0), jeigu 

tokia yra. 

O43.8 Kita placentos patologija 
Placentos: 

• disfunkcija 

• infarktas 

O43.9 Placentos patologija, nepatikslinta 

O44 Pirmeigė placenta 

O44.0 Pirmeigė placenta be kraujavimo 
Žemas placentos prisitvirtinimas be kraujavimo 

O44.1 Pirmeigė placenta su kraujavimu 
Žemas placentos prisitvirtinimas, neklasifikuojamas kitaip, arba su kraujavimu 

Pirmeigė placenta: 

• kraštinė  }  
• dalinė  } neklasifikuojama kitaip arba su kraujavimu 
• visiška  }  

Išskyrus: gimdymą, komplikuotą kraujavimo iš pirmeigių kraujagyslių (vasa praevia) (O69.4) 
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O45 Ankstyvas placentos atsidalijimas [placentos atšoka] 

O45.0 Ankstyva placentos atšoka, kai yra koaguliacijos defektas 
Ankstyvas placentos atsidalijimas, kai yra (gausus) kraujavimas dėl: 

• afibrinogenemijos 

• diseminuotos  intravaskulinės koaguliacijos 

• hiperfibrinolizės 

• hipofibrinogenemijos 

O45.8 Kita ankstyva placentos atšoka 

O45.9 Ankstyva placentos atšoka, nepatikslinta 
Placentos abrupcija, neklasifikuojama kitaip 

O46 Kraujavimas prieš gimdymą, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: kraujavimą nėštumo pradžioje (O20.-) 
kraujavimą gimdant, neklasifikuojamą kitur (O67.-) 

pirmeigę placentą (O44.-) 

pirmalaikį placentos atsidalijimą [placentos atšoką] (O45.-) 

O46.0 Kraujavimas prieš gimdymą, kai yra kraujo krešėjimo sutrikimas 
Kraujavimas prieš gimdymą (gausus) dėl: 

• afibrinogenemijos 

•diseminuotos intravaskulinės koaguliacijos 

• hiperfibrinolizės 

• hipofibrinogenemijos 

O46.8 Kitas kraujavimas prieš gimdymą 

O46.9 Kraujavimas prieš gimdymą, nepatikslintas 

O47 Tariamasis gimdymas 

1550 

Susitraukimai (sąrėmiai): 

• Brakstono Hikso (Braxton Hicks) 

• nereguliarūs gimdos susitraukimai 

• jautri gimda 

O47.0 Tariamasis gimdymas prieš 37 nėštumo savaites 
1518 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O47.1 Tariamasis gimdymas po 37 nėštumo savaičių 

O47.9 Tariamasis gimdymas, nepatikslintas 

O48 Uţsitęsęs nėštumas 

1527 

Po nustatytos datos 

Po nustatyto termino 

GIMDYMO KOMPLIKACIJOS 

(O60–O75)  
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O60 Priešlaikinis gimdymas 

1511, 1518, 1530, 1550 

Gimdymo pradžia, nepraėjus 37 nėštumo savaitėms 

Nėštumo trukmei nurodyti naudokite papildomą kodą iš poskyrio O09.-. 

O60.0 Priešlaikinis gimdymas be vaisiaus gimimo 

O60.1 Priešlaikinis savaiminis gimdymas su priešlaikiniu vaisiaus gimimu 
Priešlaikinis gimdymas su vaisiaus gimimu, neklasifikuojamas kitaip 

O60.2 Priešlaikinis savaiminis gimdymas su vaisiaus gimimu laiku 

O60.3 Priešlaikinis gimimas be savaiminio gimdymo 

O61 Nepavykęs gimdymo suţadinimas 

O61.0 Nepavykęs medikamentinis gimdymo suţadinimas 
Nepavykęs (gimdymo) sužadinimas: 

• oksitocinu 

• prostaglandinais 

O61.1 Nepavykęs instrumentinis gimdymo suţadinimas 
Nepavykęs (gimdymo) sužadinimas: 

• mechaninis 

• chirurginis 

O61.8 Kitas nepavykęs gimdymo suţadinimas 

O61.9 Nepavykęs gimdymo suţadinimas, nepatikslintas 

O62 Gimdymo stangų sutrikimai 

O62.0 Pirminis susitraukimų nepakankamumas 
Nepakankamas gimdos kaklelio išsiplėtimas 

Pirminė hipotoninė gimdos disfunkcija 

O62.1 Antrinė gimdos inercija 
Sulėtėjusi aktyvioji gimdymo fazė 

Antrinė hipotoninė gimdos disfunkcija 

O62.2 Kita gimdos inercija 
Gimdos atonija 

Nereguliarūs gimdos susitraukimai 

Hipotoninė gimdos disfunkcija, neklasifikuojama kitaip 

Nereguliarus gimdymas 

Silpni susitraukimai 

Gimdos inercija, neklasifikuojama kitaip 

O62.3 Greitas gimdymas 
1529 

O62.4 Hipertoniniai, nekoordinuoti ir pailgėję gimdos susitraukimai 
Kontrakcinio žiedo distocija 

Nekoordinuotas gimdymas 

„Smėlio laikrodžio“ formos gimdos susitraukimai 

Hipertoninė gimdos disfunkcija 

Nekoordinuota gimdos veikla 



599 

 

Tetaniniai susitraukimai 

Gimdos distocija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: distociją (vaisiaus) (motinos), neklasifikuojamą kitaip (O66.9) 

O62.8 Kiti gimdymo stangų sutrikimai 

O62.9 Gimdymo stangų sutrikimai, nepatikslinti 

O63 Ilgas gimdymas  

1532 

O63.0 Uţsitęsęs pirmasis (gimdymo) laikotarpis 

O63.1 Uţsitęsęs antrasis (gimdymo) laikotarpis 

O63.2 Pavėluotas antrojo, trečiojo ir t. t. vaisiaus gimdymas 

O63.9 Ilgas gimdymas, nepatikslintas 
Užsitęsęs  gimdymas, neklasifikuojamas kitaip 

O64 Patologinis gimdymas dėl netaisyklingos vaisiaus padėties ar pirmeigos  

1506 

Patologinis gimdymas dėl netaisyklingos vaisiaus padėties ir pirmeigos 

O64.0 Patologinis gimdymas dėl dalinio vaisiaus galvutės pasisukimo 
Gilus skersinis įstrigimas 

Patologinis gimdymas dėl vaisiaus padėties: 

• pakaušinės klubikaulinės 

• pakaušinės užpakalinės 

• pakaušinės kryžkaulio 

• pakaušinės skersinės 

O64.1 Patologinis gimdymas dėl sėdmenų pirmeigos 

O64.2 Patologinis gimdymas dėl veido pirmeigos 
Patologinis gimdymas dėl smakro pirmeigos 

O64.3 Patologinis gimdymas dėl kaktos pirmeigos 

O64.4 Patologinis gimdymas dėl peties pirmeigos 
Patologinis gimdymas dėl iškritusios rankutės 

Išskyrus: suspaustus pečius (O66.0) 
pečių distociją (O66.0) 

O64.5 Patologinis gimdymas dėl mišrios pirmeigos 

O64.8 Patologinis gimdymas dėl kitos vaisiaus netaisyklingos pozicijos ar pirmeigos 

O64.9 Patologinis gimdymas dėl nepatikslintos vaisiaus netaisyklingos pozicijos ar pirmeigos 

O65 Patologinis gimdymas dėl motinos dubens anomalijų  

1506 

Patologinis gimdymas dėl motinos dubens anomalijų 

O65.0 Patologinis gimdymas dėl dubens deformacijos 

O65.1 Patologinis gimdymas dėl siauro dubens 
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O65.2 Patologinis gimdymas dėl susiaurėjusio įėjimo į dubenį 

O65.3 Patologinis gimdymas dėl susiaurėjusio išėjimo iš dubens ir dubens vidinės ertmės 

O65.4 Patologinis gimdymas dėl nepatikslintos vaisiaus ir dubens disproporcijos 

Išskyrus: distociją dėl vaisiaus patologijos (O66.2–O66.3) 

O65.5 Patologinis gimdymas dėl motinos dubens organų anomalijos 
Patologinis gimdymas dėl būklių, klasifikuojamų O34.- 

O65.8 Patologinis gimdymas dėl kitos motinos dubens anomalijos 

O65.9 Patologinis gimdymas dėl nepatikslintos motinos dubens anomalijos 

O66 Kitas patologinis gimdymas  

1506 

O66.0 Patologinis gimdymas dėl pečių distocijos 
Suspausti pečiai 

Patologinis gimdymas dėl pečių distocijos 

O66.1 Patologinis gimdymas dėl suaugusių dvynių 
Patologinis gimdymas dėl suaugusių dvynių 

O66.2 Patologinis gimdymas dėl neįprastai didelio vaisiaus 
Patologinis gimdymas dėl neįprastai didelio vaisiaus 

O66.3 Patologinis gimdymas dėl kitos vaisiaus anomalijos 
Distocija dėl: 

• suaugusių dvynių 

• vaisiaus: 

 • ascito 

 • vandenės 

 • meningomielocelės 

 • kryžkaulio teratomos 

 • naviko 

• hidrocefalinio vaisiaus 

Patologinis gimdymas dėl kitų vaisiaus anomalijų 

O66.4 Nepavykęs gimdymas, nepatikslintas 

Nepavykęs gimdymas su vėlesniu cezario pjūviu 

O66.5 Nepavykęs vakuumo ekstraktoriaus ir replių panaudojimas, nepatikslintas 
Nepavykęs vakuumo ar replių panaudojimas su vėlesniu gimdymu naudojant reples ar atliekant cezario pjūvį 

O66.8 Patologinis gimdymas dėl kitos distocijos 
Kitas patikslintas patologinis gimdymas 

O66.9 Patologinis gimdymas dėl distocijos, nepatikslintas 
Distocija: 

• vaisiaus, neklasifikuojama kitaip 

• motinos, neklasifikuojama kitaip 

• neklasifikuojama kitaip 

Patologinis gimdymas, neklasifikuojamas kitaip 

O67 Komplikuotas gimdymas dėl kraujavimo, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: kraujavimą prieš gimdymą, neklasifikuojamą kitur (O46.-) 
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pirmeigę placentą (O44.-) 

kraujavimą po gimdymo (O72.-) 

priešlaikinį placentos atsidalijimą [placentos atšoka] (O45.-) 

O67.0 Kraujavimas gimdant, kai yra koaguliacijos defektas 
Kraujavimas (gausus) gimdant dėl: 

• afibrinogenemijos 

• diseminuotos intravaskulinės koaguliacijos 

• hiperfibrinolizės 

• hipofibrinogenemijos 

O67.8 Kitas kraujavimas gimdant 
Gausus kraujavimas gimdant 

O67.9 Kraujavimas gimdant, nepatikslintas 

O68 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus patologijos [paţeidimo] 

Apima: vaisiaus pažeidimą gimdant dėl vaistų paskyrimo 

O68.0 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus širdies plakimo daţnio anomalijos 
Vaisiaus: 

• bradikardija 

• nereguliarus širdies plakimo dažnis 

• tachikardija 

Išskyrus: kai amniono skystyje yra mekonijaus (O68.2) 

O68.1 Komplikuotas gimdymas dėl mekonijaus patekimo į amniono skystį 

Išskyrus: kai yra vaisiaus širdies plakimo dažnio anomalija (O68.2) 

O68.2 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus širdies plakimo daţnio anomalijos, kai amniono skystyje yra 

mekonijaus  

O68.3 Komplikuotas gimdymas, kai biochemiškai patvirtinta vaisiaus patologija 
Sutrikusi vaisiaus: 

• rūgščių ir šarmų pusiausvyra  

• rūgščių pusiausvyra 

O68.8 Komplikuotas gimdymas, kai yra kita nustatyta vaisiaus patologija 
Vaisiaus pažeidimas, nustatytas: 

• elektrokardiograma 

• ultragarsu 

O68.9 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus patologijos, nepatikslintas 

O69 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės patologijos 

O69.0 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės iškritimo 

O69.1 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės apsisukimo aplink vaisiaus kaklą su spaudimu 

O69.2 Komplikuotas gimdymas dėl kitokio virkštelės apsisukimo 
Dvynių virkštelių apsisukimas monoamniotiniame maiše 

Virkštelės mazgas 

O69.3 Komplikuotas gimdymas dėl trumpos virkštelės 
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O69.4 Komplikuotas gimdymas dėl pirmeigių kraujagyslių (vasa praevia) 
Kraujavimas iš pirmeigių kraujagyslių 

O69.5 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės kraujagyslių paţeidimo 
Virkštelės: 

• sumušimas 

• hematoma 

Bambos kraujagyslių trombozė 

O69.8 Komplikuotas gimdymas dėl kitokio virkštelės paţeidimo  

O69.9 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės paţeidimo, nepatikslintas 

O70 Tarpvietės plyšimai gimdant  

1551 

Apima: epiziotomiją su plyšimu 

Išskyrus: akušerinį makšties įplyšimą (O71.4) 

O70.0 Pirmojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant 
Tarpvietės įtrūkimas, plyšimas ar įdrėskimas (pažeidęs): 

• lytinių lūpų jungtį   }  
• lytines lūpas   }  
• odą   } gimdant 
• nedidelis   }  
• makštį   }  
• išorinius moters lyties organus (vulvą) -  

O70.1 Antrojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant 
Tarpvietės įtrūkimas, plyšimas ar įdrėskimas, kaip nurodyta O70.0, taip pat pažeidęs: 

• tarpvietės dugną  }  
• tarpvietės raumenis - gimdant 
• makšties raumenis  }  

Išskyrus: pažeidusį išangės rauką (O70.2) 

O70.2 Trečiojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant 
Tarpvietės įtrūkimas, plyšimas ar įdrėskimas, kaip nurodyta O70.1, taip pat pažeidęs: 

• išangės rauką   }  
• tiesiosios žarnos ir makšties (rektovaginalinę) pertvarą  } gimdant 
• rauką, neklasifikuojamą kitaip   }  

Išskyrus: pažeidusį išangės kanalo ar tiesiosios žarnos gleivinę (O70.3) 

O70.3 Ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant 
Tarpvietės įtrūkimas, plyšimas ar įdrėskimas, kaip nurodyta O70.2, taip pat pažeidęs: 

• išangės kanalo gleivinę  } gimdant 
• tiesiosios žarnos gleivinę  }  

O70.9 Tarpvietės plyšimas gimdant, nepatikslintas 

O71 Kita akušerinė trauma 

 

O71.0 Gimdos plyšimas prieš gimdymą 

Gimdos rando išsiskyrimas prieš gimdymą 
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Taip pat priskirkite kodą: 

• gimdos randui po ankstesnės operacijos (O34.2) 

• makštiniam gimdymui po buvusio cezario pjūvio (O75.7) 

Išskyrus: gimdos pažeidimą ar plyšimą (O71.81) 

O71.00 Gimdos plyšimas prieš gimdymą, nepatikslintas 

O71.01 Savaiminis gimdos plyšimas prieš gimdymą 

O71.02 Trauminis gimdos plyšimas prieš gimdymą 
Gimdos perforacija prieš gimdymą 

Gimdos plyšimas dėl pažeidimo instrumentais ar vaistais prieš gimdymą 

Išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius). 

O71.1 Gimdos plyšimas gimdant 

Gimdos plyšimas nenurodant, kad jis atsirado prieš gimdymą 

Gimdos rando išsiskyrimas gimdant 

Taip pat priskirkite kodą: 

• gimdos randui po ankstesnės operacijos (O34.2) 

• makštiniam gimdymui po buvusio cezario pjūvio (O75.7) 

Išskyrus: gimdos pažeidimą ar plyšimą (O71.81) 

O71.10 Gimdos plyšimas gimdant, nepatikslintas 

O71.11 Savaiminis gimdos plyšimas gimdant 

O71.12 Trauminis gimdos plyšimas gimdant 
Gimdos perforacija gimdant 

Gimdos plyšimas dėl pažeidimo instrumentais ar vaistais gimdant 

Išorinei priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius). 

O71.2 Gimdos inversija po gimdymo 

O71.3 Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas 
Žiedinis gimdos kaklelio nubrozdinimas 

O71.4 Aukštas akušerinis makšties įplyšimas 
Makšties sienos įplyšimas, nenurodant tarpvietės įplyšimo 

Išskyrus: su tarpvietės plyšimu (O70.-) 

O71.5 Kita akušerinė dubens organų trauma 
Akušerinė trauma: 

• šlapimo pūslės 

• šlaplės 

O71.6 Akušerinis dubens sąnarių ir raiščių paţeidimas 
Vidinių simfizės kremzlių avulsija   }  
Stuburgalio pažeidimas   } akušerinis 
Trauminis gaktos sąvaržos išsiskyrimas gimdant  }  

O71.7 Akušerinė dubens hematoma 
Akušerinė hematoma: 

• tarpvietės 
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• makšties 

• išorinių moters lytinių organų (vulvos) 

O71.8 Kita patikslinta akušerinė trauma 

O71.81 Akušerinis gimdos įtrūkimas ar plyšimas 
Gimdos pjūvis (incizija) su įtrūkimu / plyšimu 

O71.82 Tiesiojo pilvo raumens diastazė (išsiskyrimas) nėštumo laikotarpiu ar gimdant  

O71.88 Kita patikslinta akušerinė trauma 

O71.9 Akušerinė trauma, nepatikslinta 

O72 Kraujavimas po gimdymo 

1528 

Apima: kraujavimą po vaisiaus ar kūdikio gimdymo 

O72.0 Kraujavimas trečiajame gimdymo laikotarpyje 
Kraujavimas, susijęs su užsilikusia ar įstrigusia placenta 

Užsilikusi placenta, neklasifikuojama kitaip 

Priskirkite kodą ir priaugusiai placentai (O43.2), jeigu tokia yra. 

O72.1 Kitas kraujavimas, prasidėjęs iš karto po gimdymo 
Kraujavimas po placentos gimdymo 

Kraujavimas po gimdymo (atoninis), neklasifikuojamas kitaip 

O72.2 Vėlyvas ir antrinis kraujavimas po gimdymo 
Kraujavimas, susijęs su likusiomis placentos ar vaisiaus dangalų  dalimis 

Po gimdymo likusius darinius, neklasifikuojamus kitaip 

O72.3 Koaguliacijos defektai po gimdymo 
Po gimdymo: 

• afibrinogenemija 

• fibrinolizė 

O73 Uţsilikusi placenta ir vaisiaus dangalai  be kraujavimo 

O73.0 Uţsilikusi placenta be kraujavimo 

Priskirkite kodą ir priaugusiai placentai (O43.2), jeigu tokia yra. 

O73.1 Uţsilikusios placentos ar vaisiaus dangalų  dalys be kraujavimo 
Po gimdymo likę nėštumo dariniai be kraujavimo 

O74 Anestezijos komplikacijos gimdant 

Apima: motinos komplikacijas dėl bendros ar vietinės anestezijos, analgetikų ar kitų raminamųjų preparatų 

paskyrimo gimdant  

O74.0 Aspiracinė pneumonija dėl anestezijos gimdant 
Skrandžio turinio ar sekreto aspiracija, neklasifikuojama kitaip  - dėl anestezijos gimdant 
Mendelsono (Mendelson) sindromas    }  

O74.1 Kitos plaučių komplikacijos dėl anestezijos gimdant 
Plaučio kolapsas dėl spaudimo taikant anesteziją per gimdymą 



605 

 

O74.2 Širdies komplikacijos dėl anestezijos gimdant 
Širdies: 

• sustojimas  - dėl anestezijos gimdant 
• nepakankamumas  }  

O74.3 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos gimdant 
Smegenų anoksija dėl anestezijos gimdant 

O74.4 Toksinė reakcija į vietinę anesteziją gimdant 

O74.5 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas gimdant 

O74.6 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos gimdant 
1508 

O74.7 Nepavykusi ar pasunkėjusi intubacija gimdant 

O74.8 Kitos anestezijos komplikacijos gimdant 

O74.9 Anestezijos komplikacijos gimdant, nepatikslintos 

O75 Kitos gimdymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: po gimdymo: 
• infekciją (O86.-) 

• sepsį (O85) 

O75.0 Motinos suţeidimai gimdant 

O75.1 Šokas gimdant ar po jo 
Akušerinis šokas 

O75.2 Karščiavimas gimdant, neklasifikuojama kitur 

O75.3 Kita infekcija gimdant 
Sepsis gimdant 

O75.4 Kitos akušerinės chirurgijos ir procedūrų komplikacijos 
Širdies: 

• sustojimas  }  
• nepakankamumas  - po cezario pjūvio ar kitos akušerinės procedūros, įskaitant gimdymą, neklasifikuojamą kitaip 
Smegenų anoksija  }  

Išskyrus: anestezijos komplikacijas gimdant (O74.-) 
akušerinę (chirurginę) traumą: 

• žaizdos kraštų išsiskyrimą (O90.0–O90.1) 

• hematomą (O90.2) 

• infekciją (O86.0) 

O75.5 Vėlyvas gimdymas po dirbtinio vaisiaus vandenų pūslės įplėšimo 

O75.6 Vėlyvas gimdymas po savaiminio ar nepatikslinto vaisiaus vandenų pūslės plyšimo 

Išskyrus: savaiminį priešlaikinį vaisiaus vandenų pūslės  plyšimą (O42.-) 

O75.7 Makštinis gimdymas po buvusio cezario pjūvio 
1506 

O75.8 Kitos patikslintos gimdymo komplikacijos 
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O75.9 Gimdymo komplikacijos, nepatikslintos 

GIMDYMAS  

(O80–O82)  

O80 Vienavaisis savaiminis gimdymas 

1505 

Atvejai, kai nereikia ar reikia minimalios pagalbos 

Visiškai normalus gimdymas 

Vienavaisis savaiminis gimdymas per makštį 

Savaiminis gimdymas galvos pirmeiga 

O81 Vienavaisis gimdymas naudojant reples ar vakuumo ekstraktorių 

Pastaba: ši kategorija naudojama tais atvejais, kai būklė, klasifikuojama kituose šio skyriaus poskyriuose, negali būti 

nurodyta kaip būklė, kuriai esant naudojamos replės ir (arba) vakuumo ekstraktorius. 

Išskyrus: nesėkmingą vakuuminę ekstrakciją ar replių panaudojimą (O66.5) 

O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį 

Pastaba: ši kategorija naudojama tais atvejais, kai būklė, klasifikuojama kituose šio skyriaus poskyriuose, negali būti 

nurodyta kaip būklė, kuriai esant atliekamas cezario pjūvis. 

KOMPLIKACIJOS, DAŢNIAUSIAI SUSIJUSIOS SU POGIMDYMINIU LAIKOTARPIU 

(O85–O92)  

Pastaba:  nurodytos būklės priklauso skirsniams O88.-, O91.- ir O92.- net ir tada, kai jos pasireiškia nėštumo laikotarpiu ir gimdant. 

Išskyrus: psichikos ir elgesio sutrikimus, susijusius su pogimdyminiu laikotarpiu (F53.-) 
akušerinę stabligę (A34) 

osteomaliaciją po gimdymo (M83.0-) 

O85 Kraujo uţkrėtimas (sepsis) po gimdymo 

0027, 0110 

Po gimdymo: 

• endometritas 

• karštligė 

• peritonitas 

• septicemija 

Kraujo užkrėtimui (sepsiui) nurodyti naudokite papildomą kodą (A40.- – A41.-). 

Infekcijos sukėlėjui nurodyti esant vietinei infekcijai, naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Vietinei infekcijai nurodyti  naudokite papildomą kodą: 

• endometrito (N71.9). 

• peritonito (N73.3, N73.5). 

Išskyrus: akušerinę pieminę ir septinę emboliją (O88.3) 
sepsį gimdant (O75.3) 

O86 Kitos infekcijos po gimdymo 
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Infekcijos sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: infekciją gimdant (O75.3) 

O86.0 Akušerinės operacinės ţaizdos infekcija 
Užkrėsta: 

• cezario pjūvio žaizda  } po gimdymo 
• tarpvietės siūlė   }  

O86.1 Kita lytinių takų infekcija po gimdymo 
Cervicitas  } po gimdymo 
Vaginitas  }  

O86.2 Šlapimo takų infekcija po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos N10–N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 po gimdymo 

O86.3 Kitos lytinių ir šlapimo takų infekcijos po gimdymo 
Pogimdyminė lytinių ir šlapimo takų infekcija, neklasifikuojama kitaip 

O86.4 Neaiškios kilmės karščiavimas po gimdymo 
Po gimdymo: 

• infekcija, neklasifikuojama kitaip 

• karščiavimas (pireksija), neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: karštligę po gimdymo (O85) 
karščiavimą (pireksiją) gimdant (O75.2) 

O86.8 Kitos patikslintos infekcijos po gimdymo 

O87 Venų komplikacijos po gimdymo 

Apima: gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį 

Išskyrus: akušerinę emboliją (O88.-) 
nėščiųjų venų pažeidimą (O22.-) 

O87.0 Paviršinis tromboflebitas po gimdymo 

O87.1 Gili flebotrombozė po gimdymo 
Giliųjų venų trombozė po gimdymo 

Dubens venų tromboflebitas po gimdymo 

O87.2 Hemorojus po gimdymo 

O87.3 Smegenų venų trombozė po gimdymo 
Smegenų venų sinusų trombozė po gimdymo 

O87.8 Kitos venų komplikacijos po gimdymo 
Lyties organų venų išsiplėtimas po gimdymo 

O87.9 Venų komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos 
Po gimdymo: 

• flebitas, neklasifikuojamas kitaip 

• flebopatija, neklasifikuojama kitaip 

• trombozė, neklasifikuojama kitaip 

O88 Akušerinė embolija 

Apima: plaučių emboliją nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu po gimdymo 
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Išskyrus: emboliją, komplikuojančią abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

O88.0 Akušerinė oro embolija 

O88.1 Embolija amniono skysčiu 

O88.2 Akušerinė embolija kraujo krešuliu 
Akušerinė (plaučių) embolija, neklasifikuojama kitaip 

Embolija (plaučių) po gimdymo, neklasifikuojama kitaip 

O88.3 Akušerinė pieminė ar septinė embolija 

O88.8 Kita akušerinė embolija 
Akušerinė embolija riebalais 

O89 Anestezijos komplikacijos po gimdymo 

Apima: motinos komplikacijas dėl bendros ar vietinės anestezijos, analgetikų ar kitų raminamųjų preparatų 

paskyrimo po gimdymo 

O89.0 Plaučių komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo 
Aspiracinis pneumonitas    }  
Skrandžio turinio ar sekreto aspiracija, neklasifikuojama kitaip  - dėl anestezijos po gimdymo 
Mendelsono (Mendelson) sindromas    }  
Plaučio kolapsas dėl spaudimo    }  

O89.1 Širdies komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo 
Širdies: 

• sustojimas  - dėl anestezijos po gimdymo 
• nepakankamumas  }  

O89.2 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo 
Smegenų anoksija dėl anestezijos po gimdymo 

O89.3 Toksinė reakcija į vietinę anesteziją po gimdymo 

O89.4 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas po gimdymo 

O89.5 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos po gimdymo 

O89.6 Nepavykusi ar pasunkėjusi intubacija po gimdymo 

O89.8 Kitos anestezijos komplikacijos po gimdymo 

O89.9 Anestezijos komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos 

O90 Komplikacijos po gimdymo, neklasifikuojamos kitur 

O90.0 Cezario pjūvio ţaizdos kraštų išsiskyrimas 

O90.1 Tarpvietės ţaizdos kraštų išsiskyrimas 
Žaizdos kraštų išsiskyrimas: 

• epiziotomijos 

• tarpvietės plyšimo 

Antrinė tarpvietės siūlė 

O90.2 Akušerinės ţaizdos hematoma 

O90.3 Kardiomiopatija po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos I42.- 
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O90.4 Ūminis inkstų nepakankamumas po gimdymo 
Hepatorenalinis sindromas po gimdymo 

O90.5 Tiroiditas po gimdymo 

O90.8 Kitos komplikacijos po gimdymo, neklasifikuojamos kitur 
Placentos polipas 

O90.9 Komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos 

O91 Krūties infekcijos, susijusios su vaiko gimimu 

1538 

Apima: būkles nėštumo, po gimdymo ir laktacijos laikotarpiais 

Šie poskyriai su penktuoju kodo ženklu naudojami kartu su skirsniais O91.-:  

  0   nenurodant ţindymo sunkumų   

  1   nurodant ţindymo sunkumus 

O91.0 Spenelio infekcijos, susijusios su vaiko gimimu 

Spenelio abscesas: 

• dėl maitinimo 

• po gimdymo 

O91.1 Krūties abscesas, susijęs su vaiko gimimu 

Krūties abscesas   }  
Pūlingas mastitas   - dėl maitinimo ar po gimdymo 
Subareolinis abscesas  }  

O91.2 Nepūlingas mastitas, susijęs su gimdymu 

Krūties limfangitas   }  
Mastitas:  } 
• intersticinis   } dėl maitinimo ar po gimdymo 
• neklasifikuojamas kitaip  }  
• parenchiminis   }  

O92 Kiti krūties ir laktacijos sutrikimai, susiję su vaiko gimimu 

1538 

Apima: būkles nėštumo, pogimdyminiu ir laktacijos laikotarpiais 

Šie poskyriai su penktuoju kodo ženklu naudojami kartu su skirsniu O92.-:   

  0  nenurodant ţindymo sunkumų   

  1  nurodant ţindymo sunkumus 

O92.0 Įtrauktas spenelis, susijęs su vaiko gimimu 

Spenelio inversija dėl maitinimo ar po gimdymo 

O92.1 Įtrūkęs spenelis, susijęs su vaiko gimimu 

Spenelio įtrūkimas dėl maitinimo ar po gimdymo 

O92.2 Kitos ir nepatikslintos krūties ligos, susijusios su vaiko gimimu 

Spenelio pūslelinė   }  
Užsikimšęs (-ę) pieno latakas (-ai)  }  
Sumuštas spenelis   - dėl maitinimo ar po gimdymo 
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Pritvinkę speneliai   }  
Nubrozdintas spenelis  }  

O92.3 Agalaktija 

Nesėkminga laktacija 

Pirminė agalaktija 

O92.4 Hipogalaktija (sumaţėjęs pieno išsiskyrimas) 

Pavėluotas  - pieno išsiskyrimas 
Nepakankamas  }  

O92.5 Nutraukta laktacija 

1539 

Agalaktija: 

• antrinė 

• terapinė   

O92.6 Galaktorėja 

Pieno perteklius 

Išskyrus: galaktorėją, nesusijusią su vaiko gimimu (N64.3) 

O92.7 Kiti ir nepatikslinti laktacijos sutrikimai  

Galaktocelė po gimdymo 

KITOS AKUŠERINĖS BŪKLĖS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR 

(O94–O99)  

O94 Nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijų padariniai 

0008 

Pastaba: šioje kategorijoje nurodomos būklės, klasifikuojamos skirsniuose O00–O75 ir O85–O92, kurios sukėlė 

padarinius, klasifikuojamus kitur. Padariniai apima minėtas būkles, kurios gali atsirasti bet kuriuo metu po 

gimdymo. 

Pirmiausia priskirkite kodą padariniui. 

Išskyrus: mirtį (O96, O97) 

O95 Akušerinė mirtis dėl nepatikslintos prieţasties 

Motinos mirtis dėl nepatikslintos priežasties nėštumo, gimdymo metu ar laikotarpiu  po gimdymo  

O96 Mirtis dėl bet kurios akušerinės prieţasties, įvykusi ne anksčiau kaip 42 dienos, bet ne vėliau 

kaip vieni metai po gimdymo 

Akušerinei mirties priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą. 

O97 Mirtis dėl tiesioginių gimdymo padarinių 

0008 

Mirtis dėl bet kokių tiesioginių akušerinių priežasčių, įvykusi ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po gimdymo 
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O98 Motinos infekcinės ir parazitinės ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, 

gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 

Apima: būkles, komplikuojančias nėštumą, kai pasunkėjęs nėštumas, arba esančias akušerinio stebėjimo priežastimi 

Tam tikrai būklei nurodyti naudokite papildomą kodą (1 skyrius). 

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ infekcijos būklę be ligos požymių (Z21) 

žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltą ligą (B20–B24) 

laboratorinius žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ radinius (R75) 

akušerinę stabligę (A34) 

po gimdymo: 

• infekciją (O86.-) 

• sepsį (kraujo užkrėtimą) (O85) 

atvejus, kai motinos stebėjimo priežastis yra liga, pakenkusi vaisiui, arba kai įtariamas vaisiaus pažeidimas 

(O35–O36) 

O98.0 Tuberkuliozė, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo  
Būklės, klasifikuojamos A15–A19 

O98.1 Sifilis, komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos A50–A53 

O98.2 Gonorėja, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos A54.- 

O98.3 Kita daţniausiai lytiniu keliu plintanti infekcija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos A55–A64 

O98.4 Virusinis hepatitas, komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
0104 

Būklės, klasifikuojamos B15–B19 

O98.5 Kitos virusinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos A80–B09, B25–B34 

O98.6 Pirmuonių sukeltos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos B50–B64 

O98.8 Kitos motinos infekcinės ir parazitinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo 

O98.9 Kitos motinos infekcinės ir parazitinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo, nepatikslintos 

O99 Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo  

1521 

Pastaba: ši kategorija apima ligas, kurios komplikuoja nėštumą, pačios yra komplikuotos nėštumo arba pagrindinė 

akušerinio stebėjimo priežastis ir kurioms nėra specialaus poskyrio 15 skyriuje Abėcėlinėje rodyklėje. 

Tam tikrai būklei nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Išskyrus: infekcines ir parazitines ligas (O98.-) 
traumas, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

atvejus, kai motinos stebėjimo priežastis yra liga, pakenkusi vaisiui, arba kai įtariamas vaisiaus pažeidimas 

(O35–O36) 
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O99.0 Anemija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 

Būklės, klasifikuojamos D50–D64 

Priskirkite kodą ir konkrečiai anemijos rūšiai, jeigu ji žinoma. 

O99.00 Anemija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, nepatikslinta 

O99.01 Anemija, komplikuojanti nėštumą 
Anemija prieš gimdymą, neklasifikuojama kitaip 

O99.02 Anemija, komplikuojanti nėštumą, nurodant anksčiau buvusią anemiją 
Anemija prieš gimdymą, nurodant anksčiau buvusią anemiją 

O99.03 Anemija, komplikuojanti gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Anemija po gimdymo, neklasifikuojama kitaip 

O99.04 Anemija, komplikuojanti gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, nurodant anksčiau buvusią anemiją 
Anemija po gimdymo, nurodant anksčiau buvusią anemiją 

O99.1 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri imuninių mechanizmų sutrikimai, komplikuojantys 

nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos D65–D89 

Išskyrus: kraujavimą, kai yra koaguliacijos defektai (O46.0, O67.0, O72.3) 

O99.2 Endokrininės, mitybos ir medţiagų apykaitos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po 

gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos E00–E89 

Išskyrus: cukrinį diabetą (O24.-) 
mitybos sutrikimus (O25) 

tiroiditą po gimdymo (O90.5) 

O99.3 Psichikos sutrikimai ir centrinės nervų sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį 

po gimdymo 
0505 

Būklės, klasifikuojamos F00–F99 ir G00–G99 

Išskyrus: depresiją po gimdymo (F53.0) 
po gimdymo: 

• motinystės melancholiją  }  
• disforiją   - neklasifikuojamą kitaip (F53.8) 
• nuotaikos sutrikimus  }  
• liūdesį   }  
periferinį neuritą, susijusį su nėštumu (O26.83) 

psichozę po gimdymo (F53.1) 

O99.4 Kraujo apytakos sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos I00–I99 

Išskyrus: kardiomiopatiją po gimdymo (O90.3) 
hipertenzinius sutrikimus (O10–O16) 

akušerinę emboliją (O88.-) 

venų komplikacijas ir smegenų venų sinusų trombozę: 

• gimdant ir po gimdymo (O87.-) 

• nėštumo laikotarpiu (O22.-) 

O99.5 Kvėpavimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos J00–J99 
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O99.6 Virškinimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos K00–K93 

Išskyrus: kepenų pažeidimą nėštumo, gimdymo  metu ir laikotarpiu po gimdymo (O26.6) 

O99.7 Odos ir poodţio ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos L00–L99 

Išskyrus: nėščiųjų paprastąją pūslelinę (herpes gestationis) (O26.4) 

O99.8 Kitos patikslintos ligos ir būklės, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 
Būklės, klasifikuojamos C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99, Q00–Q99 ir R00–R99 

Išskyrus: nėščiųjų lytinių ir šlapimo takų infekcijas (O23.-) 
lytinių ir šlapimo takų infekcijas po gimdymo (O86.0–O86.3) 

motinos stebėjimą dėl žinomos ar įtariamos motinos dubens organų patologijos (O34.-) 

po gimdymo: 

• ūminį inkstų nepakankamumą po gimdymo (O90.4) 

• nefritą (O90.8) 

 

16 SKYRIUS 

TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIOBŪKLĖS 

(P00–P96) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

P00–P04 Motinos veiksnių ir nėštumo bei gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui 

P05–P08 Sutrikimai, susiję su nėštumo trukme ir vaisiaus augimu 

P10–P15 Gimdymo trauma 

P20–P29 Kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemų sutrikimai, būdingi perinataliniam laikotarpiui 

P35–P39 Perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos 

P50–P61 Vaisiaus ir naujagimio  kraujavimas bei hematologiniai sutrikimai 

P70–P74 Praeinantys vaisiui ir naujagimiui būdingi vidaus sekrecijos liaukų ir medţiagų apykaitos 

sutrikimai 

P75–P78 Vaisiaus ir naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai 

P80–P83 Vaisiaus ir naujagimio dangų bei  termoreguliacijos sutrikimai 

P90–P96 Kitos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu  

Šiame skyriuje ţvaigţdute paţymėta: 

P75* Ţarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus sergant cistine fibroze (E84.1†) 

Apima: būkles, prasidedančias perinataliniu periodu, nors mirštama ar ligos požymiai išryškėja vėliau 

Išskyrus: įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00–Q99) 

 endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00–E89) 

 sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00–T98) 

 navikus (C00–D48) 

 naujagimio stabligę (A33) 
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MOTINOS VEIKSNIŲ IR NĖŠTUMO BEI GIMDYMO KOMPLIKACIJŲ POVEIKIS VAISIUI 

IR NAUJAGIMIUI  

(P00–P04)  

1609 

Apima: motinos būkles, kurios yra vaisiaus ar naujagimio ligos ar mirties priežastis 

P00 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos būklių, kurios gali būti nesusijusios su 

dabartiniu nėštumu 

Išskyrus: vaisiaus ir naujagimio patologiją dėl: 
 • nėštumo komplikacijų (P01.-) 

 • motinos endokrininių ir medžiagų apykaitos sutrikimų (P70–P74) 

 • kenksmingų medžiagų, perduotų per placentą ar motinos pieną, poveikio (P04.-) 

P00.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos arterinės hipertenzijos 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų O10–O11, O13–O16 

P00.1 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos inkstų ir šlapimo takų ligų 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų N00–N39 

P00.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos infekcinių ir parazitinių ligų 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų A00–B99 ir J09–J11, kurios pačios 

nepasireiškia kaip liga 

Išskyrus: perinatalinio laikotarpio infekcijas (P35–P39) 
 motinos lytinių takų ir kitas lokalizuotas infekcijas (P00.8) 

P00.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos kraujo apytakos ir kvėpavimo sistemų ligų 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų I00–I99, J00–J99, Q20–Q34, tačiau 

neįtrauktų į poskyrius P00.0, P00.2 

P00.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos mitybos sutrikimų 
Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų E40–E64 

Motinos mitybos sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 

P00.5 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos traumos 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos būklių, klasifikuojamų S00–T79 

P00.6 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinai atliktos chirurginės procedūros 

Išskyrus: cezario pjūvį per dabartinį gimdymą (P03.4) 
 placentos pažeidimą dėl amniocentezės, cezario pjūvio ar chirurginės intervencijos (P02.1) 

 anksčiau buvusią gimdos ar dubens organų chirurginę operaciją (P03.8) 

nėštumo nutraukimą ir vaisiaus pašalinimą (P96.4) 

P00.7 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos medicininės motinai atliktos procedūros, 

neklasifikuojamos kitur 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl motinos radioterapijos 

Išskyrus: placentos pažeidimą dėl amniocentezės, cezario pjūvio ar chirurginės intervencijos (P02.1) 
 vaisiaus ir naujagimio patologiją dėl kitų gimdymo komplikacijų (P03.-) 

P00.8 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos motinos būklės 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl: 

• būklių, klasifikuojamų T80–T88 

• motinos lytinių takų ar kitų lokalizuotų infekcijų 

• motinos sisteminės raudonosios vilkligės 
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Išskyrus: praeinančius naujagimio endokrininius ir medžiagų apykaitos sutrikimus (P70–P74) 

P00.9 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos motinos būklės 

P01 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos inkstų ir šlapimo takų ligų 

P01.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl gimdos kaklelio nepakankamumo 

P01.1 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl pirmalaikio vaisiaus vandenų pūslės plyšimo 

P01.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl oligohidramniono 

Išskyrus: dėl pirmalaikio vaisiaus vandenų pūslės plyšimo (P01.1) 

P01.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl polihidramniono 

Vandenmaišio vandenė (hidramnionas) 

P01.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl negimdinio nėštumo 
Nėštumas pilvo ertmėje 

P01.5 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl daugiavaisio nėštumo 
Trynukai (nėštumas) 

Dvynukai (nėštumas) 

P01.6 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos mirties 

P01.7 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl netaisyklingos vaisiaus pirmeigos prieš gimdymą 
Sėdmenų pirmeiga  }  
Išorinis vaisiaus apgręžimas  }  
Veido pirmeiga  - prieš gimdymą 
Skersinė padėtis  }  
Nepastovi padėtis  }  

P01.8 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos nėštumo komplikacijų 
Savaiminis persileidimas 

P01.9 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų motinos nėštumo komplikacijų 

P02 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos, virkštelės ir vaisiaus vandenų pūslės 

komplikacijų 

P02.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos pirmeigos 

P02.1 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų placentos atsiskyrimo formų ir jos kraujavimo 
Placentos atšoka 

Atsitiktinis kraujavimas 

Kraujavimas prieš gimdymą 

Placentos pažeidimas dėl amniocentezės, cezario pjūvio ar chirurginės intervencijos 

Motinos nukraujavimas 

Ankstyvas placentos atsidalijimas 

P02.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos ir nepatikslintos morfologinės ar funkcinės placentos 

patologijos 
Placentos: 

• disfunkcija 

• infarktas 

• nepakankamumas 

P02.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos transfuzijos sindromų 
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Placentos ir virkštelės anomalijos, sukėlusios transplacentinę transfuziją iš dvynio dvyniui ar kitokio tipo 

transfuziją 

Vaisiaus ar naujaginio būklei nurodyti naudokite papildomą kodą. 

P02.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl iškritusios virkštelės 

P02.5 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kito suspaudimo virkštele 
Virkštelė (stipriai) apsivyniojusi aplink kaklą 

Susipainiojusi virkštelė 

Virkštelės mazgas 

P02.6 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos ir nepatikslintos virkštelės patologijos 
Trumpa virkštelė 

Kraujagyslių pirmeiga (vasa praevia) 

Išskyrus: bambos () arteriją ( a. umbilicalis)(Q27.0) 

P02.7 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl chorioamnionito 
Amnionitas 

Membranitas 

Placentitas 

P02.8 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos vaisiaus vandenų pūslės patologijos 

P02.9 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos vaisiaus vandenų pūslės patologijos 

P03 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų gimdymo komplikacijų 

P03.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl sėdmenų pirmeigos ir ekstrakcijos 

P03.1 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos netaisyklingos pirmeigos, padėties ir disproporcijos 

gimdant 
Siauras dubuo 

Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl būklių, klasifikuojamų O64–O66 

Pakaušio pirmeigos užpakalinis vaizdas (POP) 

Skersinė padėtis 

P03.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl akušerinių replių naudojimo gimdant 

P03.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vakuumo ekstraktoriaus [vakuumo] naudojimo gimdant 

P03.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl gimdymo per cezario pjūvį 

P03.5 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl greito gimdymo 
Greitas antrasis gimdymo laikotarpis 

P03.6 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl patologinių gimdos susitraukimų 
Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl būklių, klasifikuojamų O62.-, išskyrus O62.3 

Gimdos hipertonusas (hiperdinamija) 

Gimdos inercija 

P03.8 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų patikslintų gimdymo komplikacijų 
Motinos minkštųjų audinių patologija 

Destruktyvi gimdymo palengvinimo operacija 

Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl būklių, klasifikuojamų O60–O75, taip pat dėl procedūrų, atliekamų 

gimdant ir nenurodytų P02.- bei P03.0–P03.6 

Gimdymo sužadinimas 

P03.9 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų gimdymo komplikacijų 
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P04 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kenksmingų medţiagų, patekusių per placentą ar 

su motinos pienu, poveikio 

Apima: neteratogeninį medžiagų, patekusių per placentą ar su motinos pienu, poveikį 

Išskyrus: įgimtas formavimosi ydas (Q00–Q99) 
 naujagimio geltą dėl vaistų ar toksinių medžiagų, patekusių iš motinos (P58.4) 

P04.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos anestezijos ar analgezijos nėštumo ar gimdymo 

metu 
Intoksikacija opijaus preparatais ar raminamaisiais vaistais, skirtais gimdant, ir reakcija į šiuos preparatus 

P04.1 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos vartotų vaistų 
Chemoterapija dėl piktybinio naviko 

Citotoksiniai vaistai 

Išskyrus: varfarino sukeltą dismorfizmą (Q86.2) 

 vaisiaus hidantoininį sindromą (Q86.1) 

 motinos narkomaniją (P04.4) 

P04.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos rūkymo 

P04.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos vartojamo alkoholio 

Išskyrus: vaisiaus alkoholinį sindromą (Q86.0) 

P04.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos narkomanijos 

Išskyrus: motinos anesteziją ir analgeziją (P04.0) 
 abstinencijos sindromą dėl motinos narkomanijos (P96.1) 

P04.5 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos vartojamų cheminių maisto medţiagų 

P04.6 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl aplinkoje esančių cheminių medţiagų poveikio motinai 

P04.8 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų kenksmingų medţiagų poveikio motinai 

P04.9 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų kenksmingų medţiagų poveikio motinai 

SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU NĖŠTUMO TRUKME IR VAISIAUS AUGIMU  

(P05–P08)  

P05 Lėtas vaisiaus augimas ir vaisiaus mitybos sutrikimai  

P05.0 Per maţa vaisiaus kūno masė pagal esamą nėštumo trukmę 
Nesimetriškas augimo sulėtėjimas (kūno masė atitinkamą nėštumo savaitę yra sumažėjusi, o vaisiaus ūgis 

viršija 10 procentilio vertę) 

Per lengvas vaisius pagal esamą nėštumo trukmę 

P05.1 Per maţas vaisiaus ūgis pagal esamą nėštumo trukmę 
Per mažas ir per lengvas vaisius pagal esamą nėštumo trukmę 

Per mažas vaisius pagal esamą nėštumo trukmę 

Simetriškas augimo sulėtėjimas (vaisiaus ūgis ir kūno masė atitinkamą nėštumo savaitę yra mažesni kaip 10 

procentilio vertė ) 

P05.2 Vaisiaus mitybos sutrikimai, nenurodant per maţos kūno masės ar ūgio pagal esamą nėštumo 

trukmę 
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Naujagimiai, kurių kūno masė ir ūgis atitinka nėštumo trukmę, tačiau yra vaisiaus mitybos sutrikimų požymių, 

pvz., sausa pleiskanojanti oda arba sumažėjęs poodinės ląstelienos storis 

Išskyrus: vaisiaus mitybos sutrikimus nurodant: 
 • mažą vaisiaus kūno masę pagal esamą nėštumo trukmę (P05.0) 

 • mažą vaisiaus ūgį pagal nėštumo trukmę (P05.1) 

 

P05.9 Lėtas vaisiaus augimas, nepatikslintas 
Sulėtėjęs vaisiaus augimas, neklasifikuojamas kitaip 

Pavėluotas vaisiaus augimas, neklasifikuojamas kitaip 

Intrauterinis vaisiaus augimo sulėtėjimas *angl. – IUGR], neklasifikuojamas kitaip 

P07 Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir maţos naujagimio kūno masės, neklasifikuojami kitur  

1618 

Apima: nepatikslintas būkles, pateiktas kaip naujagimio mirtingumo, sergamumo ar papildomo 

stebėjimo priežastis 

Pastaba: kai galima nustatyti ir naujagimio kūno masę ir nėštumo trukmę, pirmenybę reikia teikti nėštumo 

trukmei. 

Išskyrus: mažą naujagimio kūno masę dėl lėto vaisiaus augimo ar vaisiaus mitybos sutrikimų (P05.-) 

P07.0 Labai maţa naujagimio kūno masė 

P07.01 Labai maţa naujagimio kūno masė, 499 g arba maţesnė 

P07.02 Labai maţa naujagimio kūno masė, 500–749 g 

P07.03 Labai maţa naujagimio kūno masė, 750–999 g 

P07.1 Kita maţa naujagimio kūno masė 

P07.11 Kita maţa naujagimio kūno masė, 1 000–1 249 g 

P07.12 Kita maţa naujagimio kūno masė, 1 250–1 499 g 

P07.13 Kita maţa naujagimio kūno masė, 1 500–2 499 g 

P07.2 Ypač nesusiformavęs naujagimis 

P07.21 Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas trumpesnis nei 24 savaitės 
Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas trumpesnis nei 168 dienos 

P07.22 Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas 24 savaičių ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 

28 savaitės 
Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas 168 dienų ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 196 dienos 

P07.3 Kitas per anksti gimęs naujagimis 

P07.30 Priešlaikinis gimdymas, nepatikslintas 

P07.31 Per anksti gimęs naujagimis, kai nėštumas 28 savaičių ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 32 

savaitės 
Per anksti gimęs naujagimis, kai nėštumas 196 dienų ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 224 dienos 
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P07.32 Per anksti gimęs naujagimis, kai nėštumas 32 savaičių ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 37 

savaitės 
Per anksti gimęs naujagimis, kai nėštumas 224 dienų ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 259 dienos 

P08 Sutrikimai dėl ilgo nėštumo ir didelės naujagimio masės 

Apima: nepatikslintas būkles, pateiktas kaip vaisiaus ar naujagimio mirtingumo, sergamumo ar 

papildomo stebėjimo priežastis 

Pastaba: kai galima nustatyti ir naujagimio kūno masę, ir nėštumo trukmę, pirmenybę reikia teikti nėštumo 

trukmei. 

P08.0 Labai didelis kūdikis 
Dažniausiai nurodoma kūdikio kūno masė – 4 500 g ar daugiau 

Išskyrus: sindromą: 
• motinos, sergančios diabetu, kūdikio (P70.1) 

• motinos, sergančios nėščiųjų diabetu, kūdikio (P70.0) 

P08.1 Kitas kūdikis, kurio kūno masė per didelė pagal esamą nėštumo trukmę 
Kitas vaisius ar kūdikis, kurio kūno masė arba dydis yra per dideli, neatsižvelgiant į nėštumo trukmę 

P08.2 Pernešiotas naujagimis, jo kūno masė nėra per didelė pagal nėštumo trukmę 
Nėštumo trukmė ilgesnė nei 42 savaitės (294 nėštumo dienos), kūdikis ne per sunkus ar ne per didelis 

Pernešioto vaiko gimdymas, neklasifikuojamas kitaip 

GIMDYMO TRAUMA 

(P10–P15)  

1609 

P10 Intrakranijinis paţeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos 

Išskyrus: vidinį kaukolės (intrakranijinį) vaisiaus ar naujagimio kraujavimą: 
• dėl anoksijos ar hipoksijos (P52.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (P52.9) 

P10.0 Subdurinis kraujavimas dėl gimdymo traumos 
Subdurinė hematoma (lokalizuota) dėl gimdymo traumos 

Išskyrus: subdurinį kraujavimą po dangalų plyšimo (P10.4) 

P10.1 Intracerebrinis kraujavimas dėl gimdymo traumos 

P10.2 Intraventrikulinis kraujavimas dėl gimdymo traumos 

P10.3 Subarachnoidinis kraujavimas dėl gimdymo traumos 

P10.4 Padangtės plyšimas dėl gimdymo traumos 

P10.8 Kiti intrakranijiniai paţeidimai ir kraujavimai dėl gimdymo traumos 

P10.9 Intrakranijinis paţeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P11 Kiti centrinės nervų sistemos paţeidimai dėl gimdymo traumos 

P11.0 Galvos smegenų edema dėl gimdymo traumos 

P11.1 Kitas patikslintas galvos smegenų paţeidimas dėl gimdymo traumos 
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P11.2 Galvos smegenų paţeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P11.3 Veidinio nervo paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Veido paralyžius dėl gimdymo traumos 

P11.4 Kitų galvinių nervų paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P11.5 Stuburo ir nugaros smegenų paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Stuburo lūžis dėl gimdymo traumos 

P11.9 Centrinės nervų sistemos paţeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P12 Galvos plaukuotosios dalies paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P12.0 Kefalohematoma dėl gimdymo traumos 

P12.1 Laikinas naujagimio galvos odos patinimas (pranc. – Chignon) dėl gimdymo traumos 

P12.2 Epikranijinis subaponeurozinis kraujavimas dėl gimdymo traumos 

P12.3 Galvos plaukuotosios dalies kraujosruva dėl gimdymo traumos 

P12.4 Naujagimio galvos plaukuotosios dalies paţeidimas taikant intrauterinį vaisiaus būklės 

monitoravimą 
Incizija kraujo pavyzdžiui paimti 

Galvos plaukuotosios dalies sužalojimas spaustuku (elektrodu) 

P12.8 Kitas galvos plaukuotosios dalies paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P12.9 Galvos plaukuotosios dalies paţeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P13 Skeleto paţeidimas dėl gimdymo traumos 

Išskyrus: stuburo pažeidimą dėl gimdymo traumos (P11.5) 

P13.0 Kaukolės lūţimas dėl gimdymo traumos 

P13.1 Kiti kaukolės paţeidimai dėl gimdymo traumos 

Išskyrus: Kefalohematomą (P12.0) 

P13.2 Šlaunikaulio paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P13.3 Kitų ilgųjų kaulų paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P13.4 Raktikaulio lūţis dėl gimdymo traumos 

P13.8 Kitų skeleto dalių paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P13.9 Skeleto paţeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P14 Periferinės nervų sistemos paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P14.0 Erbo (Erb) paralyţius dėl gimdymo traumos 

P14.1 Klumpkės (Klumpke) paralyţius dėl gimdymo traumos 

P14.2 Diafragminio nervo paralyţius dėl gimdymo traumos 

P14.3 Kiti peties rezginio paţeidimai dėl gimdymo traumos 
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P14.8 Kitų periferinės nervų sistemos dalių paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P14.9 Periferinės nervų sistemos paţeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas 

P15 Kita gimdymo trauma 

P15.0 Kepenų paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Kepenų plyšimas dėl gimdymo traumos 

P15.1 Bluţnies paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Blužnies plyšimas dėl gimdymo traumos 

P15.2 Galvos sukamojo raumens paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P15.3 Akių paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Kraujosruvos po jungine  - dėl gimdymo traumos 
Trauminė glaukoma  }  

P15.4 Veido paţeidimas dėl gimdymo traumos 
Veido stazė dėl gimdymo traumos 

P15.5 Išorinių lyties organų paţeidimas dėl gimdymo traumos 

P15.6 Poodţio riebalinė nekrozė dėl gimdymo traumos 

P15.8 Kita gimdymo trauma, patikslinta 

P15.9 Gimdymo trauma, nepatikslinta 

KVĖPAVIMO IR ŠIRDIES BEI KRAUJAGYSLIŲ SISTEMŲ SUTRIKIMAI, BŪDINGI 

PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI  

(P20–P29)  

P20 Antenatalinė (intrauterinė) hipoksija 

Apima: nenormalų vaisiaus pulso dažnį 
vaisiaus ar intrauterinius: 

• acidozę 

• anoksiją 

• asfiksiją 

• išsekimą (distresą) 

• hipoksiją 

mekonijų vaisiaus vandenyse 

mekonijaus išsiskyrimą į vaisiaus vandenis 

Išskyrus: kraujavimą į kaukolės vidų dėl anoksijos ar hipoksijos (P52.-) 

P20.0 Intrauterinė hipoksija, pirmą kartą pastebėta prieš prasidedant gimdymui 

P20.1 Intrauterinė hipoksija, pirmą kartą pastebėta gimdant 

P20.9 Intrauterinė  hipoksija, nepatikslinta 

P21 Vaisiaus asfiksija gimdymo metu (intranatalinė) 

Pastaba: šis poskyris negali būti naudojamas esant žemam balui pagal Apgaro (Apgar) skalę, nenurodant 

asfiksijos ar kitų kvėpavimo sutrikimų. 
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Išskyrus: intrauterinę hipoksiją ar asfiksiją (P20.-) 

P21.0 Sunki intranatalinė asfiksija 
Pulsas retesnis nei 100 kartų per minutę ir gimus toliau retėja, kvėpavimo nėra arba jis kvėpuoja dejuodamas 

(gaikčioja), naujagimio odos spalva blyški, nėra raumenų tonuso. 

Asfiksija praėjus 1-ai minutei pagal Apgaro (Apgar) skalę įvertinta 0–3 balais 

P21.1 Lengva ar vidutinė intranatalinė asfiksija 
Normalus kvėpavimas neatsiranda per 1 minutę, tačiau pulsas 100 kartų per minutę ar dažnesnis, yra silpnas 

raumenų tonusas, reaguoja į stimuliaciją. 

Asfiksija praėjus 1-ai minutei pagal Apgaro (Apgar) skalę įvertinta 4–7 balais 

P21.9 Intranatalinė asfikcija, nepatikslinta 
Anoksija  }  
Asfiksija  } neklasifikuojamos kitaip 

Hipoksija  }  

P22 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas 

Išskyrus: naujagimio kvėpavimo nepakankamumą (P28.5) 

P22.0 Naujagimio kvėpavimo sutrikimo sindromas 
1614 

Hialininių membranų liga 

P22.1 Praeinanti naujagimio tachipnėja 

P22.8 Kitas naujagimio kvėpavimo sutrikimas 

P22.9 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas, nepatikslintas 

P23 Įgimta pneumonija  

Apima: infekcinę pneumoniją, įgytą gimdoje ar gimdant 

Išskyrus: naujagimio aspiracinę pneumoniją (P24.-) 

P23.0 Įgimta virusinė pneumonija   

Išskyrus: įgimtą pneumonitą dėl raudonukės (P35.0) 

P23.1 Įgimta chlamidinė (sukelta Chlamydia) pneumonija   

P23.2 Įgimta stafilokokinė pneumonija   

P23.3 Įgimta B grupės streptokokų (Streptococcus) sukelta pneumonija   

P23.4 Įgimta ţarninės lazdelės (Escherichia coli) sukelta pneumonija   

P23.5 Įgimta pseudomonų (Pseudomonas) sukelta pneumonija   

P23.6 Įgimta pneumonija (plaučių uţdegimas), sukelta kitų bakterijų   
Haemophilus influenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Mycoplasma 

Streptokokai, išskyrus B grupės 

P23.8 Įgimta kitų mikroorganizmų sukelta pneumonija   

P23.9 Įgimta pneumonija, nepatikslinta  
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P24 Naujagimio aspiracijos sindromas 

1613 

Apima: naujagimio aspiracinę pneumoniją 

P24.0 Naujagimio įkvėpimas mekonijaus  
Mekonijaus aspiracijos sindromas 

Pneumonitas dėl mekonijaus įkvėpimo (mekoninis pneumonitas) 

P24.1 Naujagimio įkvėpimas vaisiaus vandenų ar gleivių 
Vaisiaus vandenų aspiracija 

P24.2 Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) kraujo 

P24.3 Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) pieno ar atpilto maisto 

P24.8 Kiti naujagimio įkvėpimo (aspiracijos) sindromai 

P24.9 Naujagimio aspiracijos sindromas, nepatikslintas 
Naujagimio aspiracinis plaučių uždegimas (pneumonija), neklasifikuojamas kitaip 

P25 Intersticinė emfizema, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P25.0 Intersticinė emfizema, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P25.1 Pneumotoraksas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu 

P25.2 Pneumomediastinumas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu 

P25.3 Pneumoperikardas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu 

P25.8 Kitos būklės, susijusios su intersticine emfizema, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu 

P26 Kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu 

P26.0 Kraujavimas iš trachėjos ir bronchų (tracheobronchinis), prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu 

P26.1 Gausus kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu 

P26.8 Kitas kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu 

P26.9 Kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu, nepatikslintas 

P27 Lėtinė kvėpavimo takų liga, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P27.0 Vilsono-Mikiti (Wilson-Mikity) sindromas 
Plaučių formavimosi sutrikimas 

P27.1 Lėtinė naujagimio plaučių liga 
Bronchų ir plaučių displazija, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 

P27.8 Kita lėtinė kvėpavimo takų liga, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu 
Įgimta plaučių fibrozė 

Naujagimio plaučių pakitimai dėl dirbtinio ventiliavimo 

P27.9 Lėtinė kvėpavimo takų liga, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinta 

P28 Kiti kvėpavimo sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 
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Išskyrus: įgimtas kvėpavimo sistemos anomalijas (Q30–Q34) 

P28.0 Pirminė naujagimio plaučių atelektazė 
Pirminis kvėpavimo nepakankamumas 

Plaučių: 

• hipoplazija dėl trumpo nėštumo 

• nepakankamas susiformavimas, neklasifikuojamas kitaip 

P28.1 Kita ir nepatikslinta naujagimio plaučių atelektazė 
Atelektazė: 

• neklasifikuojama kitaip 

• dalinė 

• antrinė 

Rezorbcinė atelektazė be kvėpavimo sutrikimo sindromo 

P28.2 Naujagimio cianozės priepuolis 

Išskyrus: naujagimio kvėpavimo sustojimą (P28.3–P28.4-) 

P28.3 Naujagimio pirminis kvėpavimo sustojimas (apnėja) miegant 
Įgimta centrinė hipoventiliacija 

Naujagimio kvėpavimo sustojimas miegant (apnėja), neklasifikuojamas kitaip 

P28.4 Kitas naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja) 

P28.40 Naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja), nepatikslintas 

P28.41 Neišnešiotų kūdikių kvėpavimo sustojimas (apnėja) 

P28.42 Obstrukcinis naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja) 

P28.49 Kitas naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja) 

P28.5 Naujagimio kvėpavimo sutrikimai 
Naujagimio hipoventiliacija 

Išskyrus: įgimtą centrinę hipoventiliaciją (P28.3) 

P28.8 Kita patikslinta naujagimio kvėpavimo patologija 

Išskyrus: ankstyvą įgimtą sifilinį rinitą (slogą) (A50.0) 

P28.81 Naujagimio sloga 

P28.82 Įgyta subglotinė naujagimio stenozė 
Subglotinė naujagimio stenozė po intubacijos 

P28.83 Naujagimio kriokimas 

P28.89 Kita patikslinta naujagimio kvėpavimo patologija 

P28.9 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas, nepatikslintas 

P29 Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 

Išskyrus: įgimtas kraujo apytakos sistemos formavimosi ydas (Q20–Q28) 

P29.0 Naujagimio širdies nepakankamumas 
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P29.1 Naujagimio širdies aritmija 

Išskyrus: įgimtą širdies blokadą (Q24.6) 

P29.2 Naujagimio arterinė hipertenzija 

P29.3 Išlikusi (persistuojanti) vaisiaus kraujotaka 
(Išlikusi) naujagimio plaučių hipertenzija 

Pavėluotas arterinio latako užsidarymas 

Išskyrus: atvirą arterinį lataką (Q25.0) 

P29.4 Praeinanti naujagimio miokardo išemija 

P29.8 Kiti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 

P29.81 Naujagimio arterinė hipotenzija 

P29.82 Gerybiniai ir nepatologiniai naujagimio širdies ūţesiai 
Funkciniai naujagimio širdies ūžesiai 

P29.89 Kiti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu 

P29.9 Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinti 

PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI BŪDINGOS INFEKCIJOS 

(P35–P39)  

Apima: infekcijas, įgytas gimdoje ar gimdant 

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ infekcijos būklę be ligos požymių (Z21) 

įgimtą: 

• gonokokinę infekciją (A54.-) 

• įgimtą pneumoniją (P23.-) 

• įgimtą sifilį (A50.-) 

žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltas ligas (B20–B24) 

infekcines ligas, kuriomis užsikrečiama po gimimo (A00–B99, J09–J11) 

žarnyno infekcines ligas (A00–A09) 

laboratorinius žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ radinius (R75) 

motinos infekcines ligas, kurios sukėlė naujagimio ligą ar mirtį, nors pats naujagimis ligos požymių neturėjo 

(P00.2) 

naujagimio stabligę (A33) 

P35 Įgimtos virusų sukeltos ligos 

P35.0 Įgimtas raudonukės sindromas 
Įgimtas pneumonitas dėl raudonukės 

P35.1 Įgimta citomegalo viruso sukelta infekcija 

P35.2 Įgimta pūslelinės viruso [herpes simplex] infekcija 

P35.3 Įgimtas virusinis hepatitas 

P35.8 Kitos įgimtos virusinės ligos 
Įgimti vėjaraupiai 

P35.9 Įgimta virusinė liga, nepatikslinta 
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P36 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis   

Apima: įgimtą septicemiją 

P36.0 Naujagimio sepsis, sukeltas B grupės streptokokų   

P36.1 Naujagimio sepsis, sukeltas kitų ir nepatikslintų streptokokų   

P36.2 Naujagimio sepsis, sukeltas auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) 

P36.3 Naujagimio sepsis, sukeltas kitų ir nepatikslintų stafilokokų   

P36.4 Naujagimio sepsis, sukeltas ţarnyno lazdelės (Escherichia coli) 

P36.5 Naujagimio sepsis, sukeltas anaerobų 

P36.8 Kitas naujagimio sepsis, sukeltas bakterijų  

P36.9 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis, nepatikslintas 

P37 Kitos įgimtos bakterijų ir parazitų sukeltos ligos 

Išskyrus: įgimtą sifilį (A50.-) 
vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantį enterokolitą (P77) 

naujagimio viduriavimą: 

• infekcinį (A00–A09) 

• neinfekcinį (P78.3) 

naujagimio gonokokinę oftalmiją (A54.3) 

naujagimio stabligę (A33) 

P37.0 Įgimta tuberkuliozė 

P37.1 Įgimta toksoplazmozė 
Hidrocefalija dėl įgimtos toksoplazmozės 

P37.2 Naujagimio (išsisėjusi) listeriozė 

P37.3 Įgimta pjautuvinės plazmodijos (falciparum) sukelta maliarija 

P37.4 Kita įgimta maliarija 

P37.5 Naujagimio kandidozė 

P37.50 Naujagimio kandidozė, nepatikslinta 

P37.51 Naujagimio lokali arba virškinimo trakto kandidozė 
Naujagimio kandidozė: 

• odos ir gleivinių 

• burnos 

• tarpvietės 

P37.52 Invazinė naujagimio kandidozė 
Išplitęs naujagimio kandidozinis sepsis (kraujo užkrėtimas) 

Naujagimio plaučių  - kandidozė 
Sisteminė naujagimio  }  

P37.59 Kita naujagimio kandidozė 

P37.8 Kitos patikslintos įgimtos infekcinės ir parazitinės ligos 
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P37.9 Įgimtos infekcinės ir parazitinės ligos, nepatikslintos 

P38 Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar be jo 

 

P39 Kitos perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos 

P39.0 Infekcinis naujagimio mastitas 

Išskyrus: naujagimio mastopatija(P83.4) 
 neinfekcinį naujagimio mastitą (P83.4) 

P39.1 Naujagimio konjunktyvitas ir dakriocistitas 
Naujagimio chlamidinis konjunktyvitas 

Naujagimio oftalmija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: gonokokinį konjunktyvitą (A54.3) 

P39.2 Vidinė amniono (vandenmaišio) vaisiaus infekcija, neklasifikuojama kitur 

P39.3 Naujagimio šlapimo takų infekcija 

P39.4 Naujagimio odos infekcija 
Naujagimio piodermija 

Išskyrus: naujagimių pūslinę (L00) 

 stafilokokinį nuplikytos odos sindromą (L00) 

P39.8 Kitos patikslintos perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos  

P39.9 Perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos, nepatikslintos 

VAISIAUS IR NAUJAGIMIO KRAUJAVIMAS IR HEMATOLOGINIAI SUTRIKIMAI  

(P50–P61)  

Išskyrus: įgimtą tulžies latakų stenozę ir striktūrą (Q44.3) 
 Kriglerio-Najaro (Crigler-Najjar) sindromą (E80.5) 

 Dabino-Džonsono (Dubin-Johnson) sindromą (E80.6) 

 Gilberto (Gilbert) sindromą (E80.4) 

 paveldėtas hemolizines anemijas (D55–D58) 

P50 Vaisiaus kraujavimas 

Išskyrus: įgimtą anemiją dėl vaisiaus kraujo netekimo (P61.3) 

P50.0 Vaisiaus kraujavimas iš pirmeigių kraujagyslių (vasa praevia) 

P50.1 Vaisiaus kraujavimas iš trūkusios virkštelės 

P50.2 Vaisiaus kraujavimas iš placentos 

P50.3 Kraujavimas į dvynį 

P50.4 Kraujavimas į motinos kraujotaką 

P50.5 Vaisiaus kraujavimas iš nukirstos dvynio virkštelės 

P50.8 Kitas vaisiaus kraujavimas 
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P50.9 Vaisiaus kraujavimas, nepatikslintas 
Vaisiaus kraujavimas, neklasifikuojamas kitaip 

P51 Vaisiaus kraujavimas iš bambutės 

Išskyrus: omfalitą su negausiu kraujavimu (P38) 

P51.0 Gausus naujagimio kraujavimas iš bambutės 

P51.8 Kitas naujagimio kraujavimas iš bambutės 
Nuslinkęs bambutės spaustukas, neklasifikuojamas kitaip 

P51.9 Naujagimio kraujavimas iš bambutės, nepatikslintas 

P52 Vaisiaus ir naujagimio netrauminis kraujavimas į kaukolės vidų 

Apima: kraujavimą į kaukolės vidų (intrakranijinį) dėl anoksijos ar hipoksijos 

Išskyrus: kraujavimą į kaukolės vidų (intrakranijinį) dėl traumos: 
 • gimdymo (P10.-) 

 • motinos (P00.5) 

 • kitos (S06.-) 

P52.0 Vaisiaus ir naujagimio I-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas 
Subependiminis kraujavimas, neplintantis į skilvelius 

P52.1 Vaisiaus ir naujagimio II-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas 
Subependiminis kraujavimas, plintantis į skilvelius 

P52.2 Vaisiaus ir naujagimio III-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas 
Subependiminis kraujavimas, plintantis į skilvelius ir galvos smegenis 

P52.3 Vaisiaus ir naujagimio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas, nepatikslintas 

P52.4 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į galvos smegenis (netrauminis) 

P52.5 Vaisiaus ir naujagimio subarachnoidinis (netrauminis) kraujavimas  

P52.6 Vaisiaus ir naujagimio (netrauminis) kraujavimas į smegenėles ar uţpakalinę smegenų duobę 

P52.8 Kitas vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į kaukolės vidų (netrauminis) 

P52.9 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į kaukolės vidų (netrauminis), nepatikslintas 

P53 Vaisiaus ir naujagimio hemoraginė liga 

Vitamino K trūkumas naujagimiui 

P54 Kiti vaisiaus ir naujagimio kraujavimai 

Išskyrus: vaisiaus kraujavimą (P50.-) 
 kraujavimą iš plaučių, prasidėjusį perinataliniu laikotarpiu (P26.-) 

P54.0 Naujagimio hematemezė (vėmimas krauju) 

Išskyrus: sukeltą nuryto motinos kraujo (P78.2) 

P54.1 Naujagimio melena  

Išskyrus: sukeltą nuryto motinos kraujo (P78.2) 
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P54.2 Naujagimio kraujavimas iš tiesiosios ţarnos 

P54.3 Kitas naujagimio kraujavimas iš virškinimo trakto 

P54.4 Naujagimio kraujavimas į antinksčius 

P54.5 Naujagimių kraujavimas į odą 
Sumušimas    }  
Ekchimozė (dėminė kraujosruva)   } vaisiaus ar naujagimio 
Petechija (maža taško dydžio kraujosruva odoje)  }  
Paviršinė hematoma    }  

Išskyrus: galvos plaukuotosios dalies sumušimą dėl gimdymo (P12.3) 
 kefalohematomą dėl gimdymo traumos (P12.0) 

P54.6 Naujagimio kraujavimas iš makšties 
Pseudomėnesinės 

P54.8 Kiti patikslinti vaisiaus ir naujagimio kraujavimai 

P54.9 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimai, nepatikslinti 

P55 Vaisiaus ir naujagimio imuninė hemolizinė liga 

P55.0 Vaisiaus ir naujagimio Rh izoimunizacija 

P55.1 Vaisiaus ir naujagimio ABO izoimunizacija 

P55.8 Kita vaisiaus ir naujagimio imuninė hemolizinė liga 

P55.9 Vaisiaus ir naujagimio imuninė hemolizinė liga, nepatikslinta 

P56 Vaisiaus vandenė dėl hemolizinės ligos 

Išskyrus: vaisiaus vandenę: 
 • neklasifikuojamą kitaip (P83.2) 

 • sukeltą ne hemolizinės ligos (P83.2) 

P56.0 Vaisiaus vandenė dėl izoimunizacijos 

P56.9 Vaisiaus vandenė dėl kitos ir nepatikslintos hemolizinės ligos 

P57 Branduolių gelta 

P57.0 Branduolių gelta dėl izoimunizacijos 

P57.8 Kita patikslinta branduolių gelta 

Išskyrus: Kriglerio-Najaro (Crigler-Najjar) sindromą (E80.5) 

P57.9 Branduolių gelta, nepatikslinta 

P58 Naujagimio gelta dėl kitos intensyvios hemolizės 

Išskyrus: geltą dėl izoimunizacijos (P55–P57) 

P58.0 Naujagimio gelta dėl sumušimo 

P58.1 Naujagimio gelta dėl kraujavimo 
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P58.2 Naujagimio gelta dėl infekcijos 

P58.3 Naujagimio gelta dėl policitemijos 

P58.4 Naujagimio gelta dėl vaistų ar toksinių medţiagų, patekusių į vaisių iš motinos arba duotų 

naujagimiui 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

P58.5 Naujagimio gelta dėl nuryto motinos kraujo 

P58.8 Naujagimio gelta dėl kitos patikslintos intensyvios hemolizės 

P58.9 Naujagimio gelta dėl nepatikslintos intensyvios hemolizės 

P59 Naujagimio gelta dėl kitos ir nepatikslintos prieţasties 

Išskyrus: dėl įgimtų medžiagų apykaitos sutrikimų (E70–E89) 
 branduolinę geltą (P57.-) 

P59.0 Naujagimio gelta, susijusi su priešlaikiniu gimdymu 
Hiperbilirubinemija, susijusi su priešlaikiniu gimdymu 

Gelta, susijusi su pavėluota bilirubino konjugacija dėl priešlaikinio gimdymo 

P59.1 Sutirštėjusios tulţies sindromas 

P59.2 Naujagimio gelta dėl kito ar nepatikslinto kepenų ląstelių paţeidimo 

Išskyrus: įgimtą virusinį hepatitą (P35.3) 

P59.3 Naujagimio gelta, sukelta motinos pieno gamybą stabdančių medţiagų (inhibitorių) 

P59.8 Naujagimio gelta dėl kitos patikslintos prieţasties 

P59.9 Naujagimio gelta, nepatikslinta 
Fiziologinė gelta (intensyvi) (užsitęsusi), neklasifikuojama kitaip 

P60 Vaisiaus ir naujagimio diseminuota intravaskulinė koaguliacija 

Vaisiaus ir naujagimio defibrinacijos sindromas 

P61 Kiti perinataliniai hematologiniai sutrikimai 

Išskyrus: praeinančią kūdikio hipogamaglobulinemiją (D80.7) 

P61.0 Praeinanti naujagimio trombocitopenija 
Naujagimio trombocitopenija dėl: 

• pakaitinės transfuzijos 

• idiopatinės motinos trombocitopenijos 

• izoimunizacijos 

P61.1 Naujagimioų policitemija 

P61.2 Anemija dėl priešlaikinio gimdymo 

P61.3 Įgimta anemija dėl vaisiaus kraujo netekimo 

P61.4 Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur 
Įgimta anemija, neklasifikuojama kitaip 

P61.5 Praeinanti naujagimio neutropenija 
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P61.6 Kiti praeinantys naujagimio koaguliacijos sutrikimai 

P61.8 Kiti patikslinti perinataliniai hematologiniai sutrikimai 

P61.9 Perinataliniai hematologiniai sutrikimai, nepatikslinti 

PRAEINANTYS VAISIUI IR NAUJAGIMIUI BŪDINGI VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ IR 

MEDŢIAGŲ APYKAITOS SUTRIKIMAI (P70–P74)  

Apima: praeinančius endokrininius ir medžiagų apykaitos (metabolinius) sutrikimus, kuriuos sukėlė vaisiaus reakcija į 

motinos endokrininius ir medžiagų apykaitos (metabolinius) veiksnius ar jo prisitaikymas (adaptacija) po 

gimimo 

P70 Praeinantys vaisiui ir naujagimiui būdingi angliavandenių apykaitos sutrikimai 

P70.0 Motinos, sergančios nėščiųjų diabetu, kūdikio sindromas 
0401, 1602 

P70.1 Motinos, sergančios diabetu, kūdikio sindromas 
0401,1602      Motinos cukrinis diabetas (anksčiau buvęs), paveikęs vaisių ar naujagimį (su hipoglikemija) 

P70.2 Naujagimio cukrinis diabetas 

P70.3 Jatrogeninė naujagimio hipoglikemija 

P70.4 Kita naujagimio hipoglikemija 
Praeinanti naujagimio hipoglikemija 

P70.8 Kiti praeinantys vaisiaus ir naujagimio angliavandenių apykaitos sutrikimai 

P70.9 Praeinantys vaisiaus ir naujagimio angliavandenių apykaitos sutrikimai, nepatikslinti 

P71 Praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai 

P71.0 Karvės pieno sukelta naujagimio hipokalcemija 

P71.1 Kita naujagimio hipokalcemija 

Išskyrus: naujagimio hipoparatiroidizmą (P71.4) 

P71.2 Naujagimio hipomagnezemija 

P71.3 Naujagimio tetanija be kalcio ar magnio trūkumo 
Naujagimio tetanija, neklasifikuojama kitaip 

P71.4 Praeinantis naujagimio hipoparatiroidizmas 

P71.8 Kiti praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai 

P71.9 Praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai, nepatikslinti 

P72 Kiti praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų sutrikimai 

Išskyrus: įgimtą hipotiroidizmą su gūžiu ar be jo (E03.0–E03.1) 
 dishormogenezinį gūžį (E07.1) 

 Pendredo (Pendred) sindromą (E07.1) 

P72.0 Naujagimio gūţys, neklasifikuojamas kitur 
Praeinantis naujagimio gūžys su normalia funkcija 
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P72.1 Praeinantis naujagimio hipertiroidizmas 
Naujagimio tirotoksikozė 

P72.2 Kiti praeinantys naujagimio skydliaukės funkcijos sutrikimai, neklasifikuojami kitur 
Praeinantis naujagimio hipotiroidizmas 

P72.8 Kiti patikslinti praeinantys naujagimio endokrininiai sutrikimai 

P72.9 Praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų sutrikimai, nepatikslinti 

P74 Kiti praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų ir medţiagų apykaitos sutrikimai 

P74.0 Naujagimio metabolinė acidozė 
Vėlyvoji naujagimio metabolinė acidozė 

P74.1 Naujagimio dehidratacija 

P74.2 Naujagimio natrio pusiausvyros sutrikimai 

P74.20 Naujagimio natrio pusiausvyros sutrikimai, nepatikslinti 

P74.21 Naujagimio hipernatremija  

P74.22 Naujagimio hiponatremija  

P74.29 Kiti naujagimio natrio pusiausvyros sutrikimai 

P74.3 Naujagimio kalio pusiausvyros sutrikimai 

P74.30 Naujagimio kalio pusiausvyros sutrikimai, nepatikslinti 

P74.31 Naujagimio hiperkalemija  

P74.32 Naujagimio hipokalemija  

P74.39 Kiti naujagimio kalio pusiausvyros sutrikimai 

P74.4 Kiti praeinantys naujagimio elektrolitų apykaitos sutrikimai 

P74.5 Praeinanti naujagimio tirozinemija 

P74.8 Kiti praeinantys naujagimio medţiagų apykaitos (metabolizmo) sutrikimai 
Praeinantis naujagimio inkstų sutrikimas 

P74.9 Praeinantys naujagimio medţiagų apykaitos (metabolizmo) sutrikimai, nepatikslinti 

VAISIAUS IR NAUJAGIMIO VIRŠKINIMO SISTEMOS SUTRIKIMAI 

(P75–P78)  

P75* Ţarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus sergant cistine fibroze (E84.1†) 

 

P76 Kitas naujagimio ţarnų nepraeinamumas 

P76.0 Mekonijaus (vaisiaus išmatų) kamščio sindromas 
Žarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus 

P76.1 Praeinantis naujagimio ţarnų nepraeinamumas 
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Išskyrus: Hiršprungo (Hirschsprung) ligą (Q43.1-) 

P76.2 Ţarnų nepraeinamumas dėl sutirštėjusio pieno 

P76.8 Kitas patikslintas naujagimio ţarnų nepraeinamumas 

Išskyrus: žarnų nepraeinamumą, klasifikuojamą K56.0–K56.5 

P76.9 Naujagimio ţarnų nepraeinamumas, nepatikslintas 

P77 Vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas 

 

P78 Kiti perinataliniai virškinimo sistemos sutrikimai 

Išskyrus: naujagimio kraujavimą iš virškinimo trakto (P54.0–P54.3) 

P78.0 Ţarnų perforacija perinataliniu laikotarpiu 
Mekoninis peritonitas 

P78.1 Kitas naujagimio peritonitas 
Naujagimio peritonitas, neklasifikuojamas kitaip 

P78.2 Naujagimio vėmimas ir tuštinimasis su krauju dėl nuryto motinos kraujo 

P78.3 Neinfekcinis naujagimio viduriavimas 
Naujagimio viduriavimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: infekcinį ir nepatikslintą naujagimio viduriavimą (A09.-) 

P78.8 Kiti patikslinti naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai 
Įgimta cirozė (kepenų) 

Naujagimio peptinė opa 

P78.9 Naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai, nepatikslinti 

VAISIAUS IR NAUJAGIMIO DANGŲ BEI TEMPERATŪROS REGULIAVIMO SUTRIKIMAI 

(P80–P83)  

P80 Naujagimio hipotermija 

P80.0 Paţeidimo šalčiu sindromas 
Sunki ir dažniausiai lėtinė hipotermija, susijusi su dangų paraudimu, edema ir neurologiniais bei 

biocheminiais sutrikimais 

Išskyrus: nesunkią naujagimio hipotermiją (P80.8) 

P80.8 Kita naujagimio hipotermija 
Nesunki naujagimio hipotermija 

P80.9 Naujagimio hipotermija, nepatikslinta 

P81 Kiti naujagimio temperatūros reguliavimo sutrikimai 

P81.0 Aplinkos veiksnių sukelta naujagimio hipertermija  

P81.8 Kiti patikslinti naujagimio temperatūros reguliavimo sutrikimai 
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P81.9 Naujagimio temperatūros reguliavimo sutrikimai, nepatikslinti 
Naujagimio karštligė, neklasifikuojama kitaip 

P83 Kitos vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų paţeidimo būklės 

Išskyrus: įgimtus odos ir kūno dangų formavimosi sutrikimus (Q80–Q84) 
storą riebalingą šašą („Pieno šašą“) (Crusta lactea) (L21.0) 

vystyklų dermatitą (iššutimą) (L22) 

vaisiaus vandenę dėl hemolizinės ligos (P56.-) 

naujagimio odos infekciją (P39.4) 

stafilokokinį nuplikytos odos sindromą (L00) 

P83.0 Naujagimio sklerema 

P83.1 Naujagimio toksinė eritema 

P83.2 Vaisiaus vandenė ne dėl hemolizinės ligos 
Vaisiaus vandenė, neklasifikuojama kitaip 

P83.3 Kita ir nepatikslinta edema, būdinga vaisiui ir naujagimiui 

P83.4 Naujagimio mastopatija 
Neinfekcinis naujagimio mastitas 

P83.5 Įgimta hidrocelė 
1427 

P83.6 Naujagimio bambos polipas 

P83.8 Kitos patikslintos vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų paţeidimo būklės 
„Bronzinio kūdikio“ sindromas 

Naujagimio skleroderma 

Naujagimio dilgėlinė 

P83.9 Vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų paţeidimo būklės, nepatikslintos 

KITOS BŪKLĖS, IŠSIVYSČIUSIOS PERINATALINIU LAIKOTARPIU(P90–P96)  

P90 Naujagimio traukuliai 

Išskyrus: gerybinius naujagimio traukulius (šeiminius) (G40.3-) 

P91 Kiti naujagimio smegenų veiklos sutrikimai 

P91.0 Naujagimio smegenų išemija 

P91.1 Naujagimio įgyta periventrikulinė cista 
Naujagimio įgyta porencefalinė cista 

P91.2 Naujagimio smegenų leukomaliacija 
Periventrikulinė leukomaliacija *PVL+ 

Subkortikalinė leukomaliacija 

P91.3 Smegeninės kilmės naujagimio dirglumas 

P91.4 Smegeninės kilmės naujagimio depresija 

P91.5 Naujagimio koma 
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P91.6 Naujagimio hipoksinė išeminė encefalopatija [HIE] 
1616 

P91.8 Kiti patikslinti naujagimio smegenų veiklos sutrikimai 

P91.9 Naujagimio smegenų veiklos sutrikimai, nepatikslinti 

P92 Naujagimio maitinimo sutrikimai 

1538 

P92.0 Naujagimio vėmimas 

P92.1 Naujagimio atpylimas ir atrijimas 

P92.2 Lėtas naujagimio maitinimas 

P92.3 Nepakankamas naujagimio maitinimas 

P92.4 Naujagimio permaitinimas 

P92.5 Sunkumai maitinant naujagimį krūtimi 
Nuolatinis krūties atsisakymas 

P92.8 Kiti naujagimio maitinimo sutrikimai 
Naujagimio maitinimo sutrikimai dėl: 

• trumpo liežuvio pasaitėlio 

Nenuoseklus  - žindimas 
Nekoordinuotas  }  

P92.9 Naujagimio maitinimo sutrikimai, nepatikslinti 

P93 Reakcija į vaistus, skiriamus vaisiui bei naujagimiui, ir intoksikacija jais 

„Pilkasis“ sindromas, išsivystęs dėl naujagimiui paskirto chloramfenikolio 

Išskyrus: geltą, sukeltą vaistų ar toksinių medžiagų, patekusių į vaisių iš motinos arba duotų naujagimiui 

(P58.4) 
reakciją ir intoksikaciją dėl motinos naudojamų opijaus preparatų, raminamųjų vaistų ir kitų 

medikamentų (P04.0–P04.1, P04.4) 

abstinencijos sindromą dėl: 

• motinos narkomanijos (P96.1) 

• naujagimiui gydyti skirtų vaistų (P96.2) 

P94 Naujagimio raumenų tonuso sutrikimai 

P94.0 Praeinanti naujagimio sunkioji miastenija (myasthenia gravis) 

Išskyrus: išplitusią miasteniją (myasthenia gravis) (G70.0) 

P94.1 Įgimta hipertonija (padidėjęs raumenų tonusas) 

P94.2 Įgimta hipotonija (sumaţėjęs raumenų tonusas) 

 
Glebus kūdikis, neklasifikuojamas kitaip 

Nespecifinis glebaus kūdikio sindromas 

P94.8 Kiti naujagimio raumenų tonuso sutrikimai 

P94.9 Naujagimio raumenų tonuso sutrikimai, nepatikslinti 
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P95 Vaisiaus mirtis dėl nepatikslintos prieţasties 

Negyvagimis, neklasifikuojamas kitaip 

Negyvo vaisiaus gimimas, neklasifikuojamas kitaip 

P96 Kitos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu 

P96.0 Įgimtas inkstų nepakankamumas 
1438 

Naujagimio uremija 

P96.1 Naujagimio abstinencijos simptomai dėl motinos narkomanijos 
Kūdikio abstinencijos sindromas dėl motinos narkomanijos 

Išskyrus: reakciją ir intoksikaciją opijaus preparatais ar raminančiais vaistais, skirtais gimdant, ir reakcija į 

šiuos preparatus (P04.0) 

P96.2 Abstinencijos simptomai, skiriant vaistus naujagimiui 

P96.3 Plačios naujagimio kaukolės siūlės 
Naujagimio kaukolės suminkštėjimas 

P96.4 Nėštumo nutraukimas, paţeidęs vaisių ar naujagimį (vaisiaus ar naujagimio patologija) 

Išskyrus: dirbtinį nėštumo nutraukimą (motinos patologija) (O04.-) 

P96.5 Vidinių gimdos procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: vaisiaus ir naujagimio patologiją dėl placentos atsiskyrimo ir kraujavimo dėl vidinių gimdos 

procedūrų (P02.1) 

P96.50 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos intrauterinės procedūros 

P96.51 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl amniocentezės 

P96.52 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl choriono gaurelių biopsijos  

P96.53 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vaisiaus kraujo ėmimo tyrimui 
Vaisiaus ar naujagimio patologija dėl kardiocentezės 

P96.54 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vaisiaus operacijos gimdoje komplikacijų 

P96.59 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų intrauterinių procedūrų 

P96.8 Kitos patikslintos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu 

P96.81 Neramus kūdikis 

Išskyrus: dėl žinomos biocheminės ar neurologinės anomalijos – žr. Abėcėlinę rodyklę 

P96.89 Kitos patikslintos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu 

P96.9 Sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinti 
Įgimtas debilumas, neklasifikuojamas kitaip 

17 SKYRIUS 
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ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR 

CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS (Q00–Q99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

Q00–Q07 Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos 

Q10–Q18 Įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos 

Q20–Q28 Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos 

Q30–Q34 Įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos 

Q35–Q37 Lūpos ir gomurio defektai 

Q38–Q45 Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 

Q50–Q56 Įgimtos lyties organų formavimosi ydos 

Q60–Q64 Įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos 

Q65–Q79 Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos bei deformacijos 

Q80–Q89 Kitos įgimtos formavimosi ydos 

Q90–Q99 Chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: įgimtus medžiagų apykaitos sutrikimus (E70–E89) 

ĮGIMTOS NERVŲ SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q00–Q07) 

Q00 Anencefalija (besmegenystė) ir panašios formavimosi ydos 

 

Q00.0 Anencefalija (besmegenystė) 

Q00.00 Anencefalija, nepatikslinta 

Išskyrus: hidranencefaliją (galvos smegenų vandenę) (Q04.36) 

Q00.01 Dalinė anencefalija 
Hemianencefalija 

Hemicefalija 

Q00.09 Kita anencefalija  
Acefalija (begalvystė) 

Akranija (bekaukolystė) 

Amielencefalija 

Visiška anencefalija  

Q00.1 Įgimtas kaukolės ir stuburo plyšys (Craniorachischisis) 
Atviras stuburas (Rachischisis): 

• visiškas 

• kaukolės ir stuburo 

• totalinis 

Q00.2 Iniencefalija 

Q00.20 Iniencefalija, nepatikslinta 

Q00.21 Iniencefalija, atvira 
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Q00.22 Iniencefalija, uţdara 

Q01 Encefalocelė (galvos smegenų išvarţa) 

Apima: encefalomielocelę 
 hidroencefalocelę 

 hidromeningocelę, kaukolės 

 meningocelę, galvos smegenų 

 meningoencefalocelę 

Išskyrus: Mekelio-Gruberio (Meckel-Gruber) sindromą (Q61.9) 

Q01.0 Frontalinė encefalocelė (kaktinė galvos smegenų išvarţa) 

Q01.1 Nazofrontalinė encefalocelė 

Q01.2 Okcipitalinė encefalocelė (pakaušinė galvos smegenų išvarţa) 

Q01.8 Kitų sričių encefalocelė  

Q01.81 Parietalinė encefalocelė 

Q01.82 Akiduobės encefalocelė 

Q01.83 Nosies encefalocelė 

Q01.84 Nosiaryklės encefalocelė 

Q01.89 Kitų patikslintų sričių encefalocelė  

Q01.9 Encefalocelė (galvos smegenų išvarţa), nepatikslinta 

Q02 Mikrocefalija 

Hidromikrocefalija 

Mažos galvos smegenys 

Išskyrus: Mekelio-Gruberio (Meckel-Gruber) sindromą (Q61.9) 
mikrocefaliją su cistine inkstų liga (Q61.9) 

mikrocefaliją dėl: 

• įgimtos infekcijos (P35–P37) 

• jonizuojančios radiacijos poveikio (Q86.86) 

Q03 Įgimta hidrocefalija 

Apima: naujagimių hidrocefaliją 

Išskyrus: Arnoldo-Čiari (Arnold-Chiari) sindromą (Q07.0) 
 hidrocefaliją: 

 • įgytą (G91.-) 

 • dėl įgimtos toksoplazmozės (P37.1) 

 • su įskilu stuburu (spina bifida) (Q05.0- – Q05.4-) 

Q03.0 Silvijaus vandentiekio formavimosi ydos 
Silvijaus vandentiekio: 

• anomalija 

• įgimta obstrukcija 

• stenozė (susiaurėjimas) 
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Q03.1 Madţendi ir Luškos (Magendie ir Luschka) angų atrezija 
Dendžio-Volkerio (Dandy-Walker) sindromas 

Q03.8 Kita įgimta hidrocefalija 

Q03.9 Įgimta hidrocefalija, nepatikslinta 

Q04 Kitos įgimtos galvos smegenų formavimosi ydos 

Išskyrus: ciklopiją (vienakystę) (Q87.09) 
 makrocefaliją (Q75.3-) 

Q04.0 Įgimtos didţiosios smegenų jungties (corpus callosum) formavimosi ydos 

Q04.00 Įgimtos didţiosios smegenų jungties (corpus callosum) formavimosi ydos, nepatikslintos 

Q04.01 Didţiosios smegenų jungties (corpus callosum) agenezė (nesusiformavimas) 

Q04.09 Kitos įgimtos didţiosios smegenų jungties (corpus callosum) formavimosi ydos 

Q04.1 Arinencefalija 

Q04.2 Holoprozencefalija 

Q04.3 Kitos redukcinės galvos smegenų deformacijos 

Išskyrus: įgimtas didžiosios smegenų jungties (corpus callosum) formavimosi ydas (Q04.0-) 

Q04.31 Galvos smegenų redukcinės anomalijos 

Q04.32 Pagumburio redukcinės anomalijos 

Q04.33 Smegenėlių redukcinės anomalijos 

Q04.34 Agirija ir lisencefalija 

Q04.35 Mikrogirija ir pachigirija 
Mikropoligirija 

Poligirija 

Q04.36 Hidranencefalija (galvos smegenų vandenė) 

Išskyrus: su įskilu stuburu (spina bifida) (Q05.00–Q05.4-) 

Q04.39 Kitos redukcinės galvos smegenų anomalijos 
Smegenų nebuvimas   }  
Agenezė (nesusiformavimas)   - dalies smegenų, neklasifikuojama kitaip 
Aplazija    }  
Hipoplazija    }  

Q04.4 Septooptinė displazija 

Q04.5 Megalencefalija 

Q04.6 Įgimtos galvos smegenų cistos 

Išskyrus: įgytas porencefalines cistas (G93.0, P91.1) 

Q04.60 Įgimtos galvos smegenų cistos, nepatikslintos 
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Porencefalija, neklasifikuojama kitaip 

Šizencefalija, neklasifikuojama kitaip 

Q04.61 Viena įgimta galvos smegenų cista 

Q04.62 Dauginės įgimtos galvos smegenų cistos 

Q04.8 Kitos patikslintos įgimtos galvos smegenų formavimosi ydos 
Įgimtos: 

• hematocefalija 

• smegenų dangalų deformacijos 

Makrogirija (padidėjusios smegenys) 

„Graikinio riešuto“ formos smegenys (Walnut brain) (smegenų žievės atrofija)  

Q04.9 Įgimtos galvos smegenų formavimosi ydos, nepatikslintos 
Įgimtos: 

• anomalija    }  
• deformacija   - galvos smegenų, neklasifikuojamos kitaip   
• liga ar pažeidimas  }  
• dauginės anomalijos  }  

Q05 Įskilas stuburas (Spina bifida) 

Apima: hidromeningocelę (nugaros smegenų) 
meningocelę (nugaros smegenų) 

meningomielocelę 

mielocelę 

mielomeningocelę 

įskilą stuburą (spina bifida) (atvirą) (cistinį) 

atvirą stuburą (spinal rachischisis) 

siringomielocelę 

Išskyrus: Arnoldo-Čiari (Arnold-Chiari) sindromą (Q07.0) 
 atvirą stuburą (rachischisis): 

 • visišką (Q00.1) 

 • kaukolės ir stuburo (Q00.1) 

 • totalinį (Q00.1) 

 uždarą įskilą stuburą *spina bifida occulta] (Q76.0) 

Toliau pateikta subklasifikacija su penktuoju skaičiumi naudojama kartu su kategorija Q05 ir rodo įskilo 

stuburo (spina bifida) tipą: 

   0   atviras arba uţdaras paţeidimas, nepatikslintas 

   1   atviras, nepadengtas oda ar membrana 

   2   uţdaras, cistinis, padengtas oda arba membrana 

Q05.0 Cervikalinis (kaklinis) įskilas stuburas su hidrocefalija 

 

Q05.1 Torakalinis (krūtininis) įskilas stuburas su hidrocefalija 

Įskilas stuburas: 

• dorsalinis (nugarinis)    } 
• dorsalinis (nugarinis) ir lumbalinis (juosmeninis) } su hidrocefalija 
• torakolumbalinis   } 

Q05.2 Lumbalinis (juosmeninis) įskilas stuburas su hidrocefalija 
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Lumbosakralinis (juosmeninis kryžmens) įskilas stuburas su hidrocefalija 

Q05.3 Kryţmens įskilas stuburas su hidrocefalija 

 

Q05.4 Įskilas stuburas su hidrocefalija, nepatikslintas 

 

Q05.5 Cervikalinis (kaklinis) įskilas stuburas be hidrocefalijos 

 

Q05.6 Torakalinis (krūtininis) įskilas stuburas be hidrocefalijos 

Įskilas stuburas: 

• dorsalinis (nugarinis)    }  
• dorsalinis (nugarinis) ir lumbalinis (juosmeninis)  } neklasifikuojami kitaip 
• torakolumbalinis    }  

Q05.7 Lumbalinis (juosmeninis) įskilas stuburas be hidrocefalijos 

Lumbosakralinis (juosmeninis kryžmens) įskilas stuburas, neklasifikuojamas kitaip 

Q05.8 Sakralinis (kryţmens) įskilas stuburas be hidrocefalijos 

 

Q05.9 Įskilas stuburas, nepatikslintas 

Įskilas stuburas be hidrocefalijos, nepatikslintas 

Q06 Kitos įgimtos nugaros smegenų formavimosi ydos 

Išskyrus: siringomieliją ir siringobulbiją (G95.0) 

Q06.0 Amielija 

Q06.1 Nugaros smegenų hipoplazija ir displazija 
Atelomielija 

Mielatelija 

Nugaros smegenų mielodisplazija  

Q06.2 Diastematomielija 

Q06.3 Kitos įgimtos arklio uodegos (cauda equina) formavimosi ydos 

Q06.4 Vidinė nugaros smegenų vandenė (hidromielija) 
Nugaros smegenų vandenė (Hydrorachis) 

Q06.8 Kitos patikslintos įgimtos nugaros smegenų formavimosi ydos 
Įgimtas prisegtų nugaros smegenų sindromas  

Q06.9 Įgimtos nugaros smegenų formavimosi ydos, nepatikslintos 
Įgimtos: 

• anomalija   }  
• deformacija  - nugaros smegenų arba dangalų, neklasifikuojamos kitaip 
• liga arba pažeidimas  }  

Q07 Kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos 
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Išskyrus: šeiminę dizautonomiją *Raili-Dei (Riley-Day) sindromą+ (G90.1) 
neurofibromatozę (nepiktybinę) (Q85.0) 

Q07.0 Arnoldo-Čiari (Arnold-Chiari) sindromas 

Q07.8 Kitos patikslintos nervų sistemos formavimosi ydos 

Q07.81 Maksilopalpebralinė sinkinezija (Jaw-winking sindromas) 
Markuso-Guno (Marcus Gunn) sindromas 

Q07.82 Regos nervo hipoplazija 
Įgimta regos nervo atrofija 

Q07.89 Kitos patikslintos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos 
Nervo agenezė (nesusiformavimas) 

Keilerio (Cayler) sindromas 

Įgimta veido diplegija 

Peties nervinio rezginio pažeidimas 

Branduolinė agenezė 

Išskyrus: Duano (Duane) sindromą (H50.8) 
 Mebijaus (Moebius) sindromą (Q87.09) 

Q07.9 Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos, nepatikslintos 
Įgimtos: 

• anomalija  }  
• deformacija  - nervų sistemos, neklasifikuojamos kitaip 
• liga ar pažeidimas }  

ĮGIMTOS AKIES, AUSIES, VEIDO IR KAKLO FORMAVIMOSI YDOS 

(Q10–Q18) 

Išskyrus: lūpos ir gomurio defektus (Q35–Q37) 
įgimtas formavimosi ydas: 

• cervikalinės (kaklinės) stuburo dalies (Q05.0-, Q05.5-, Q67.5-, Q76.0–Q76.4-) 

• gerklų (Q31.-) 

• lūpos, neklasifikuojamos kitur (Q38.0) 

• nosies (Q30.-) 

• prieskydinės liaukos (Q89.2) 

• skydliaukės (Q89.2) 

Q10 Įgimtos vokų, ašarų aparato  ir akiduobės formavimosi ydos 

Išskyrus: kriptoftalmiją: 
 • neklasifikuojamą kitaip (Q11.2) 

 • sindromą (Q87.03) 

Q10.0 Įgimta ptozė (voko nusileidimas) 

Q10.1 Įgimtas ektropionas (voko išvirtimas) 

Q10.2 Įgimtas entropionas (voko įvirtimas) 

Q10.3 Kitos įgimtos voko formavimosi ydos 
Ablefarija (bevokystė) 

Nebuvimas arba nesusiformavimas: 

• blakstienų 
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• voko 

Papildomas: 

• akies raumuo 

• vokas 

Įgimta blefarofimozė (vokų plyšio susiaurėjimas) 

Voko koloboma (plyšys) 

Įgimta voko formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q10.4 Ašarų takų nebuvimas arba nesusiformavimas 
Ašarų latako angos nebuvimas 

Q10.5 Įgimta ašarų kanalo stenozė ir striktūra (susiaurėjimas) 

Q10.6 Kitos įgimtos ašarų aparato  formavimosi ydos 
Įgimta ašarų takų formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q10.7 Įgimta akiduobės formavimosi yda 

Q11 Anoftalmija, mikroftalmija ir makroftalmija 

Q11.0 Akies obuolio cista 

Q11.1 Kita anoftalmija (beakystė) 
Agenezė (nesusiformavimas)  } akies 
Aplazija   }  

Q11.2 Mikroftalmija (maţas akies obuolys) 
Kriptoftalmija, neklasifikuojama kitaip 

Displazija    }  
Hipoplazija    } akies 
Rudimentinė akis   }  

Išskyrus: kriptoftalmo sindromą (Q87.03) 

Q11.3 Makroftalmija 

Išskyrus: makroftalmiją, susijusią su įgimta glaukoma (Q15.0) 

Q12 Įgimtos lęšio formavimosi ydos 

Q12.0 Įgimta katarakta 

Q12.1 Įgimta lęšio distopija 

Q12.2 Lęšio koloboma (plyšys) 

Q12.3 Įgimta afakija 

Q12.4 Sferofakija 

Q12.8 Kitos įgimtos lęšio formavimosi ydos 

Q12.9 Įgimta lęšio formavimosi yda, nepatikslinta  

Q13 Įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos 

Q13.0 Rainelės koloboma (plyšys) 
Koloboma, neklasifikuojama kitaip 
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Q13.1 Rainelės nebuvimas 
Aniridija 

Q13.2 Kitos įgimtos rainelės formavimosi ydos 
Įgimta anizokorija (vyzdžių nevienodumas) 

Vyzdžio atrezija (užakimas) 

Įgimta rainelės formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Korektopija 

Q13.3 Įgimtas ragenos drumstumas 

Q13.4 Kitos įgimtos ragenos formavimosi ydos 
Įgimta ragenos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Maža ragena 

Piterio (Peter) anomalija 

Q13.5 Melsvos skleros 

Q13.8 Kitos įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos 
Aksenfeldo (Axenfeld)  } anomalija 
Rigerio (Rieger)  }  

Q13.9 Įgimta akies priekinio segmento formavimosi yda, nepatikslinta  

Q14 Įgimtos akies uţpakalinio segmento formavimosi ydos 

Q14.0 Įgimtos stiklakūnio skysčio formavimosi ydos 
Įgimtas stiklakūnio drumstumas 

Q14.1 Įgimta tinklainės formavimosi yda 
Įgimta tinklainės aneurizma 

Q14.2 Įgimta optinio disko vystymosi yda 
Regos nervo disko koloboma (plyšys) 

Q14.3 Įgimta gyslainės formavimosi yda 

Q14.8 Kitos įgimtos akies uţpakalinio segmento formavimosi ydos 
Akies dugno koloboma (plyšys) 

Q14.9 Įgimta akies uţpakalinio segmento formavimosi yda, nepatikslinta  

Q15 Kitos įgimtos akies formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą nistagmą (H55) 
akių albinizmą (E70.3) 

pigmentinį retinitą (H35.5) 

Q15.0 Įgimta glaukoma 
Buftalmas Naujagimių glaukoma 

Hidroftalmas (akies vandenė) 

Įgimtas keratoglobusas, kai yra glaukoma 

Didelė ragena, kai yra glaukoma 

Makroftalmija, susijusi su įgimta glaukoma 

Nenormaliai didelė ragena, kai yra glaukoma 

Q15.8 Kitos įgimtos patikslintos akies formavimosi ydos 

Q15.9 Įgimta akies formavimosi yda, nepatikslinta  
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Įgimtos: 

• anomalija  } akies, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija  }  

Q16 Įgimtos ausies formavimosi ydos, sutrikdančios klausą 

Išskyrus: įgimtą kurtumą (H90.-) 

Q16.0 Įgimtas ausies kaušelio nebuvimas 

Q16.1 Įgimtas išorinės klausomosios landos nebuvimas, atrezija arba striktūra (susiaurėjimas) 
Kaulinės landos atrezija arba striktūra (susiaurėjimas) 

Q16.2 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdţio) nebuvimas 

Q16.3 Įgimta klausos kaulelių formavimosi yda 
Klausos kaulelių suaugimas 

Q16.4 Kitos įgimtos vidurinės ausies formavimosi ydos 
Įgimta vidurinės ausies formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q16.5 Įgimta vidinės ausies formavimosi yda 
Anomalija: 

• plėvinio labirinto 

• Kortijaus organo 

Q16.9 Įgimta nepatikslinta ausies formavimosi yda, sutrikdanti klausą 
Įgimtas ausies nebuvimas, neklasifikuojamas kitaip 

Q17 Kitos įgimtos ausies formavimosi ydos 

Išskyrus: preaurikulinį (prieausinį) sinusą (Q18.1) 

Q17.0 Pridėtinė ausis 
Pridėtinis kramslys 

Poliotija (daugiaausystė) 

Preaurikulinė (prieausinė) išauga 

Pridėtinė: 

• ausis 

• ausies spenelis 

Q17.1 Makrotija (didţiaausystė) 

Q17.2 Mikrotija (maţos ausys) 

Q17.3 Kitos ausies kaušelio deformacijos 
Smaila ausis 

Q17.4 Ne vietoje prisitvirtinusi ausis 
Žemai prisitvirtinusios ausys 

Išskyrus: cervikalinę (kaklinę) ausį (Q18.2) 

Q17.5 Atlėpusi ausis 
Šikšnosparnio ausis 

Q17.8 Kitos įgimtos patikslintos ausies formavimosi ydos 
Įgimtas ausies spenelio nebuvimas 



646 

 

Q17.9 Įgimta ausies formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta ausies formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q18 Kitos įgimtos veido ir kaklo formavimosi ydos 

Išskyrus: lūpos ir gomurio defektus (Q35–Q37) 
būkles, klasifikuojamas Q67.0–Q67.4- 

įgimtas kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydas (Q75.-) 

ciklopiją (vienakystę) (Q87.09) 

dantų ir veido anomalijas *apima netaisyklingą dantų sukandimą (okliuziją)+ (K07.-) 

ydingo formavimosi sindromus, pakeičiančius veido išvaizdą (Q87.0-) 

išlikusį liežuvinį skydliaukės lataką (ductus thyroglossus) (Q89.2) 

Q18.0 Ţiaunų lanko sinusas, fistulė arba cista 
Žiaunų lanko rudimentas 

Q18.1 Preaurikulinis (prieausinis) sinusas ir cista 
Fistulė: 

• ausies kaušelio, įgimta  

• cervikoauralinė (kaklinė ausies) 

Prieškramslio sinusas ir cista 

Q18.2 Kitos ţiaunų lanko formavimosi ydos 
Žiaunų lanko formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Cervikalinė (kaklinė) ausis 

Otocefalija (ausiagalvystė) 

Q18.3 Kaklo klostė 
Kaklo sparnelis (Pterygium colli) 

Q18.4 Makrostomija (didţiaburnystė) 

Q18.5 Mikrostomija (maţaburnystė) 

Q18.6 Makrocheilija (didţialūpystė) 
Įgimta lūpos hipertrofija (padidėjimas) 

Q18.7 Mikrocheilija (maţalūpystė) 

Q18.8 Kitos įgimtos patikslintos veido ir kaklo formavimosi ydos 
Medialiniai (viduriniai): 

• cista  }  
• fistulė  } veido ir kaklo 
• sinusas  }  

Q18.9 Įgimta veido ir kaklo formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta veido ir kaklo anomalija, neklasifikuojama kitaip 

ĮGIMTOS KRAUJO APYTAKOS SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q20–Q28) 

Q20 Įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos 

Išskyrus: dekstrokardiją (dešiniaširdystę) su atvirkštine padėtimi (Q89.3) 
 veidrodinę prieširdžių translokaciją su atvirkštine padėtimi (Q89.3) 

Q20.0 Bendras arterinis kamienas 
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Išlikęs arterinis kamienas 

Q20.1 Dvigubas ištekėjimas iš dešiniojo skilvelio 
Tausigo-Bingo (Taussig-Bing) sindromas 

Dalinė stambiųjų kraujagyslių transpozicija 

Q20.2 Dvigubas ištekėjimas iš kairiojo skilvelio 

Q20.3 Diskordantinė ventrikuloarterinė jungtis 
Aortos dekstratranspozicija (D-transpozicija) 

Visiška stambiųjų kraujagyslių transpozicija 

Q20.4 Dvigubas įtekėjimas į skilvelį 
Bendras skilvelis 

Trikamerė dviejų prieširdžių širdis 

Vienas skilvelis 

Q20.5 Diskordantinė atrioventrikulinė jungtis 
Koreguotoji transpozicija  

Levotranspozicija (L-transpozicija) 

Ventrikulinė inversija 

Q20.6 Prieširdţių ausytės izomerizmas 
Prieširdžių ausytės izomerizmas su asplenija arba polisplenija 

Q20.8 Kitos įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos 

Q20.9 Įgimta širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi yda, nepatikslinta 

Q21 Įgimtos širdies pertvaros formavimosi ydos 

Išskyrus: įgytą širdies pertvaros defektą (I51.0) 

Q21.0 Skilvelių pertvaros defektas 

Q21.00 Skilvelių pertvaros defektas, nepatikslintas 

Q21.01 Raumeninės skilvelių pertvaros dalies defektas 

Q21.02 Perimembraninis skilvelių pertvaros defektas 
Membraninis skilvelių pertvaros defektas 

Q21.09 Kitas skilvelių pertvaros defektas 
Dauginiai skilvelių pertvaros defektai, neklasifikuojami kitaip 

Rodžerio (Roger) liga 

Subaortinis  }  
Subarterinis - skilvelių pertvaros defektas, neklasifikuojamas kitaip 
Subskiauterinis }  

Q21.1 Prieširdţių pertvaros defektas 

Išskyrus: pirminį prieširdžių pertvaros defektą (Q21.2) 

Q21.10 Prieširdţių pertvaros defektas, nepatikslintas 

Q21.11 Atvira arba išlikusi ovalioji anga 

Q21.12 Veninio sinuso defektas 
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Q21.19 Kitas prieširdţių pertvaros defektas 
Prieširdžių pertvaros defektas: 

• bendrajame prieširdyje 

• vainikiniame (koronariniame) sinuse 

Trikamerė dviejų skilvelių širdis 

Lutembacherio (Lutembacher) sindromas *prieširdžių pertvaros defektas su mitraline stenoze+ 

Antrinis prieširdžių pertvaros defektas (II tipo) 

Q21.2 Atrioventrikulinės pertvaros defektas (atrioventrikulinė komunikacija) 
Bendras atrioventrikulinis kanalas 

Endokardinių pagalvėlių defektas 

Pirminis prieširdžių pertvaros defektas (I tipo) 

Q21.3 Falo tetrada (Fallot tetrada) 
Skilvelių pertvaros defektas su plautinio kamieno stenoze arba atrezija (susiaurėjimu arba nebuvimu), aortos 

dekstrapozicija ir dešiniojo skilvelio hipertrofija 

Q21.4 Aortopulmoninės pertvaros defektas 
Aortinis pertvaros defektas 

Aortopulmoninė fistulė 

Q21.8 Kitos įgimtos širdies pertvarų formavimosi ydos 
Eizenmengerio (Eisenmenger) defektas 

Falo (Fallot)  pentada 

Išskyrus: Eizenmengerio (Eisenmenger): 
 • kompleksą (I27.8) 

 • sindromą (I27.8) 

Q21.9 Įgimta širdies pertvaros formavimosi yda, nepatikslinta  
Širdies pertvaros defektas, neklasifikuojamas kitaip 

Q22 Įgimtos plautinio kamieno ir triburio voţtuvų formavimosi ydos 

Q22.0 Plautinio kamieno voţtuvo atrezija (nebuvimas) 

Q22.1 Įgimta plautinio kamieno voţtuvo stenozė (susiaurėjimas) 

Q22.2 Įgimtas plautinio kamieno voţtuvo nesandarumas 
Įgimta plautinio kamieno vožtuvo regurgitacija  

Q22.3 Kitos įgimtos plautinio kamieno voţtuvo formavimosi ydos 
Įgimta plautinio kamieno vožtuvo formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q22.4 Įgimta triburio voţtuvo stenozė (susiaurėjimas)  ir atrezija (nebuvimas) 

Q22.41 Įgimta triburio voţtuvo stenozė 

Q22.42 Įgimta triburio voţtuvo atrezija (nebuvimas) 

Q22.5 Ebšteino (Ebstein) anomalija 

Q22.6 Dešiniosios širdies pusės hipoplazijos sindromas 

Q22.8 Kitos įgimtos triburio voţtuvo formavimosi ydos 

Q22.9 Įgimta triburio voţtuvo formavimosi yda, nepatikslinta  
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Q23 Įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) voţtuvų formavimosi ydos 

 

Q23.0 Įgimta aortos voţtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas) 

Išskyrus: įgimtą subaortinę stenozę (Q24.4) 
 būdingą kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromui (Q23.4) 

Q23.01 Įgimta aortos voţtuvo stenozė 

Q23.02 Įgimta aortos voţtuvo atrezija (nebuvimas) 

Q23.1 Įgimtas aortos voţtuvo nesandarumas 
Dviburis aortos vožtuvas 

Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas 

Q23.2 Įgimta dviburio (mitralinio) voţtuvo  stenozė ir atrezija (nebuvimas) 

Q23.21 Įgimta dviburio (mitralinio) voţtuvo stenozė 

Q23.22 Įgimta dviburio (mitralinio) voţtuvo atrezija (nebuvimas) 

Q23.3 Įgimtas dviburio (mitralinio) voţtuvo nesandarumas 

Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas 
Aortos angos arba vožtuvo atrezija ar ryški hipoplazija su kylančiosios aortos hipoplazija ir kairiojo skilvelio 

displazija (su mitralinio vožtuvo stenoze arba atrezija) 

Q23.8 Kitos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) voţtuvų formavimosi ydos 

Q23.9 Įgimta aortos ir dviburio (mitralinio) voţtuvų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q24 Kitos įgimtos širdies formavimosi ydos 

Išskyrus: endokardo fibroelastozę (I42.4) 

Q24.0 Dekstrokardija (dešiniaširdystė) 

Išskyrus: dekstrokardiją (dešiniaširdystę) su atvirkštine padėtimi (Q89.3) 
prieširdžių auselių izomerizmą (su asplenija arba polisplenija) (Q20.6) 

veidrodinę prieširdžių  padėtį su atvirkštine padėtimi (Q89.3) 

Q24.1 Levokardija 
 

Pastaba: širdis yra kairėje krūtinės ląstos pusėje su į kairę pusę nukreipta viršūne, bet kiti vidaus organai 

išsidėstę atvirkštine padėtimi ir yra širdies defektų arba stambiųjų kraujagyslių transpozicijos 

korekcija. 

Q24.2 Trijų prieširdţių širdis 

Q24.3 Plautinio kamieno infundibulinė stenozė (piltuvėlinis susiaurėjimas) 

Q24.4 Įgimta subaortinė stenozė (susiaurėjimas) 

Q24.5 Vainikinių kraujagyslių formavimosi yda 
Įgimta vainikinių arterijų aneurizma 

Q24.6 Įgimta širdies atrioventrikulinė blokada  
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Q24.8 Kitos įgimtos patikslintos širdies formavimosi ydos 
Įgimtas: 

• kairiojo skilvelio divertikulas 

• formavimosi yda: 

 • miokardo 

 • perikardo 

Netaisyklinga širdies padėtis 

Ulo (Uhl) liga 

Q24.9 Įgimta širdies formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija  - širdies, neklasifikuojama kitaip 
• liga   }  

Q25 Įgimtos didţiųjų arterijų formavimosi ydos 

Q25.0 Atviras arterinis latakas 
Atviras Botalo (Botallo) latakas 

Išlikęs arterinis latakas 

Q25.1 Aortos koarktacija (susiaurėjimas) 
Aortos koarktacija (preduktinė) (postduktinė) 

Q25.2 Aortos atrezija 

Q25.3 Aortos stenozė (susiaurėjimas) 
Supravalvulinė aortos stenozė (susiaurėjimas) 

Išskyrus: įgimtą aortos vožtuvo stenozę (susiaurėjimą) (Q23.0) 

Q25.4 Kitos įgimtos aortos formavimosi ydos 
Nebuvimas  }  
Aplazija   }  
Įgimta:  } aortos 
• aneurizma  }  
• dilatacija (išsiplėtimas)  }  
Valsalva (Valsalva) sinuso aneurizma (plyšusi) 

Dvigubas aortos lankas *aortos kraujagyslių žiedas+ 

Aortos hipoplazija  

Persistuojantis (išlikęs): 

• aortos lanko užsisukimas 

• dešinysis aortos lankas 

Išskyrus: aortos hipoplaziją, kai yra kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas (Q23.4) 

Q25.5 Plaučių arterijos atrezija 

Q25.6 Plaučių arterijos stenozė 

Q25.7 Kitos įgimtos plaučių arterijos formavimosi ydos 
Netaisyklinga plaučių arterija 

Agenezė (nesusiformavimas)   }  
Įgimta aneurizma  - plaučių arterijos 
Anomalija     }  
Hipoplazija     }  
Plaučių arterioveninė aneurizma 

Q25.8 Kitos įgimtos didţiųjų arterijų formavimosi ydos 
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Q25.9 Įgimta didţiųjų arterijų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q26 Įgimtos didţiųjų venų formavimosi ydos 

Q26.0 Įgimta tuščiosios venos stenozė  
Įgimta tuščiosios venos (apatinės) (viršutinės) stenozė  

Q26.1 Persistuojanti (išlikusi) kairioji viršutinė tuščioji vena  

Q26.2 Visiškai netaisyklingas plaučių venų drenaţas 

Q26.3 Iš dalies netaisyklingas plaučių venų drenaţas 

Q26.4 Netaisyklingas plaučių venų drenaţas, nepatikslintas 

Q26.5 Netaisyklingas vartų venų drenaţas 

Q26.6 Vartų venos ir bendrosios kepenų arterijos fistulė 

Q26.8 Kitos įgimtos didţiųjų venų formavimosi ydos 
Tuščiosios venos nebuvimas (apatinės) (viršutinės)  

Lykinės venos tęsinys nuo apatinės tuščiosios venos  

Persistuojanti (išlikusi) kairioji užpakalinė kardinalinė vena  

Simitero (Scimitar) sindromas 

Q26.9 Įgimta didţiosios venos formavimosi yda, nepatikslinta  
Tuščiosios venos anomalija (apatinės) (viršutinės), neklasifikuojama kitaip  

Q27 Kitos įgimtos periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi ydos 

Išskyrus: anomalijas: 
 • cerebrinių ir precerebrinių kraujagyslių (Q28.0–Q28.3) 

 • vainikinių kraujagyslių (Q24.5) 

 • plautinės arterijos (Q25.5–Q25.7) 

 įgimtą tinklainės aneurizmą (Q14.1) 

 hemangiomą ir limfangiomą (D18.-) 

Q27.0 Įgimtas bambos (umbilikalinės) arterijos nebuvimas ir hipoplazija 
Viena bambos (umbilikalinė) arterija 

Q27.1 Įgimta inkstų arterijos stenozė (susiaurėjimas) 

Q27.2 Kitos įgimtos inkstų arterijos formavimosi ydos 
Įgimta inkstų arterijos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Dauginės inkstų arterijos 

Q27.3 Periferinė arterioveninė formavimosi yda 
Arterioveninė aneurizma 

Išskyrus: įgytą arterioveninę aneurizmą (I77.0) 

Q27.4 Įgimta flebektazija (venos išsiplėtimas) 

Q27.8 Kitos įgimtos patikslintos periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi ydos 
Netaisyklinga poraktinė arterija 

Nebuvimas  } arterijos ar venos, neklasifikuojamas kitur 
Atrezija  }  
Įgimta: 

• aneurizma (periferinė) 
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• arterijos striktūra (susiaurėjimas) 

• mazgelis 

Q27.9 Įgimta periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi yda, nepatikslinta  
Arterijos arba venos anomalija, neklasifikuojama kitaip 

Q28 Kitos įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą aneurizmą: 
•vainikinių kraujagyslių (Q24.5) 

• neklasifikuojamą kitaip (Q27.8) 

• periferinę (Q27.8) 

• plautinę (Q25.7) 

• tinklainės (Q14.1) 

plyšusią: 

• smegenų kraujagyslių arterioveninę formavimosi ydą (I60.8) 

• precerebrinių kraujagyslių formavimosi ydą (I72.-) 

Q28.0 Precerebrinių kraujagyslių arterioveninė formavimosi yda 
Įgimta precerebrinė arterioveninė aneurizma (neplyšusi) 

Q28.1 Kitos precerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos 
Įgimta: 

• precerebrinių kraujagyslių formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

• precerebrinė aneurizma (neplyšusi) 

Q28.2 Arterioveninė smegenų kraujagyslių formavimosi yda 
Arterioveninė smegenų formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Įgimta cerebrinė arterioveninė aneurizma (neplyšusi) 

Q28.3 Kitos cerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos 
Įgimta: 

• cerebrinė aneurizma (neplyšusi) 

• cerebrinių kraujagyslių formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q28.8 Kitos patikslintos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos 
Patikslintos lokalizacijos įgimta aneurizma, neklasifikuojama kitur 

Q28.9 Įgimta kraujo apytakos sistemos formavimosi yda, nepatikslinta  

ĮGIMTOS KVĖPAVIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q30–Q34) 

Q30 Įgimtos nosies formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą nosies pertvaros iškrypimą (Q67.42) 

Q30.0 Choanų atrezija 
Atrezija    - šnervių (priekinių) (užpakalinių) 
Įgimta stenozė  }  

Q30.1 Nosies agenezė ir nepakankamas išsivystymas 
Įgimtas nosies nebuvimas 

Q30.2 Skilusi, įkirsta nosis 

Q30.3 Įgimta nosies pertvaros perforacija 
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Q30.8 Kitos įgimtos nosies formavimosi ydos 
Pridėtinė nosis 

Įgimta nosies sinuso sienos anomalija 

Q30.9 Įgimta nosies formavimosi yda, nepatikslinta  

Q31 Įgimtos gerklų formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą (gerklų) stridorą (švilpesį), neklasifikuojamą kitaip (P28.89) 

Q31.0 Įgimta gerklų fibroelastinė membrana 
Gerklų fibroelastinė membrana: 

• glotinė 

• neklasifikuojama kitaip 

• subglotinė 

Q31.1 Įgimta subglotinė stenozė (susiaurėjimas) 

Q31.2 Gerklų hipoplazija 

Q31.3 Laringocelė 

Q31.5 Įgimta laringomalacija  

Q31.8 Kitos įgimtos gerklų formavimosi ydos 
Nebuvimas  }  
Agenezė (nesusiformavimas)  - žiedinės kremzlės, antgerklio, gerklės, gerklų arba skydinės kremzlės 
Atrezija   }  
Skydinės kremzlės nesuaugimas 

Įgimta gerklų stenozė (susiaurėjimas), neklasifikuojama kitur 

Antgerklio plyšys 

Žiedinės kremzlės užpakalinis nesuaugimas 

Q31.9 Įgimta gerklų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q32 Įgimtos trachėjos ir bronchų formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą bronchektazę (Q33.4) 

Q32.0 Įgimtas trachėjos minkštumas (tracheomalacija) 

Q32.1 Kitos įgimtos trachėjos formavimosi ydos 
Trachėjos kremzlės anomalija  

Trachėjos atrezija 

Įgimta: 

• dilatacija (išsiplėtimas)  }  
• formavimosi yda  - trachėjos 
• stenozė (susiaurėjimas)  }  
• tracheocelė 

Q32.2 Įgimtas bronchų minkštumas (bronchomalacija) 

Q32.3 Įgimta bronchų stenozė  

Q32.4 Kitos įgimtos bronchų formavimosi ydos 
Nebuvimas      } 
Agenezė (nesusiformavimas)    } 
Atrezija      - bronchų 
Įgimta formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip  } 
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Divertikulas      } 

Q33  Įgimtos plaučių formavimosi ydos 

Q33.0 Įgimta plaučio cista 
Įgimtas: 

• korėtas plautis 

• plaučių liga: 

 • cistinė 

 • policistinė 

Išskyrus: cistinę plaučių ligą, įgytą arba nepatikslintą (J98.4) 

Q33.1 Pridėtinė plaučio skiltis 

Q33.2 Plaučio sekvestracija 

Q33.3 Plaučio agenezė (nesusiformavimas) 
Plaučio (skilties) nebuvimas 

Q33.4 Įgimta bronchektazė 

Q33.5 Ektopinis audinys plautyje 

Q33.6 Plaučio hipoplazija ir displazija 

Išskyrus: plaučio hipoplaziją, susijusią su trumpu nėštumo laikotarpiu (P28.0) 

Q33.8 Kitos įgimtos plaučio formavimosi ydos 

Q33.9 Įgimta plaučio formavimosi yda, nepatikslinta  

Q34 Kitos įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos 

Q34.0 Pleuros anomalija 

Q34.1 Įgimta tarpuplaučio cista 

Q34.8 Kitos įgimtos patikslintos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos 
Nosiaryklės atrezija 

Q34.9 Įgimta kvėpavimo sistemos formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimtas: 

• nebuvimas   - kvėpavimo organo 
• anomalija, neklasifikuojama kitaip  } 

LŪPOS IR GOMURIO DEFEKTAI 

(Q35–Q37) 

Susijusioms nosies formavimosi ydoms nurodyti naudokite papildomą kodą (Q30.-). 

Išskyrus: Robino (Robin) sindromą (Q87.06) 

Q35 Gomurio nesuaugimas 

Apima: gomurio plyšį 
 kietojo gomurio plyšį (palatoschisis) 

Išskyrus: gomurio nesuaugimą su lūpos nesuaugimu (Q37.-) 
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Q35.1 Kietojo gomurio nesuaugimas 

Q35.3 Minkštojo gomurio nesuaugimas 

Q35.5 Kietojo ir minkštojo gomurio nesuaugimas 

Q35.7 Nesuaugęs lieţuvėlis 
Skilęs liežuvėlis  

Q35.9 Gomurio nesuaugimas, nepatikslintas 
Gomurio nesuaugimas, neklasifikuojamas kitaip 

Q36 Lūpos nesuaugimas 

Apima: skilusią lūpą 
 įgimtą lūpos plyšį 

 „kiškio lūpą“ 

 įplyšusią lūpą (labium leporinum) 

Išskyrus: lūpos nesuaugimą su gomurio nesuaugimu (Q37.-) 

Q36.0 Abipusis lūpos nesuaugimas 

Q36.1 Centrinis lūpos nesuaugimas 

Q36.9 Vienpusis lūpos nesuaugimas 
Lūpos nesuaugimas, neklasifikuojamas kitaip 

Q37 Gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu 

Q37.0 Kietojo gomurio nesuaugimas su abipusiu lūpos nesuaugimu 

Q37.1 Kietojo gomurio nesuaugimas su vienpusiu lūpos nesuaugimu 
Kietojo gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu, neklasifikuojamas kitaip 

Q37.2 Minkštojo gomurio nesuaugimas su abipusiu lūpos nesuaugimu 

Q37.3 Minkštojo gomurio nesuaugimas su vienpusiu lūpos nesuaugimu 
Minkštojo gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu, neklasifikuojamas kitaip 

Q37.4 Kietojo ir minkštojo gomurio nesuaugimas su abipusiu lūpos nesuaugimu 

Q37.5 Kietojo ir minkštojo gomurio nesuaugimas su vienpusiu lūpos nesuaugimu 
Kietojo ir minkštojo gomurio nesuaugimas su lūpos nesuaugimu, neklasifikuojamas kitaip 

Q37.8 Gomurio nesuaugimas su abipusiu lūpos nesuaugimu, nepatikslintas 

Q37.9 Gomurio nesuaugimas su vienpusiu lūpos nesuaugimu, nepatikslintas 
Gomurio ir lūpos nesuaugimas, neklasifikuojamas kitaip 

KITOS ĮGIMTOS VIRŠKINIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q38–Q45) 

Q38 Kitos įgimtos lieţuvio, burnos ir ryklės formavimosi ydos 

Išskyrus: makrostomiją (Q18.4) 
 mikrostomiją (Q18.5) 

Q38.0 Įgimtos lūpų formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 
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Įgimta: 

• lūpos fistulė 

• lūpos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Van der Vudo (Van der Woude) sindromas 

Išskyrus: lūpos nesuaugimą: 
 • neklasifikuojamą kitaip (Q36.-) 

 • su gomurio nesuaugimu (Q37.-) 

 makrocheiliją (Q18.6) 

 mikrocheiliją (Q18.7) 

Q38.1 Ankiloglosija 
Įgimtas trumpas liežuvio pasaitėlis 

Q38.2 Makroglosija 

Q38.3 Kitos įgimtos lieţuvio formavimosi ydos 
Aglosija 

Skilęs liežuvis  

Įgimtas: 

• priaugimas     } 
• plyšys     - liežuvio 
• formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip  } 
Hipoglosija 

Liežuvio hipoplazija  

Mikroglosija 

Q38.4 Įgimtos seilių liaukų ir latakų formavimosi ydos 
Nebuvimas   } 
Pridėtinė (-is)   - seilių liaukos arba latako 
Atrezija    } 
Įgimta seilių liaukos fistulė 

Q38.5 Įgimta gomurio formavimosi yda, neklasifikuojama kitur 
Liežuvėlio nebuvimas 

Įgimta gomurio formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Aukštas skliautinis gomurys 

Išskyrus: gomurio nesuaugimą: 
• neklasifikuojamą kitaip (Q35.-) 

• su lūpos nesuaugimu (Q37.-) 

Q38.6 Kitos įgimtos burnos formavimosi ydos 
Įgimta burnos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q38.7 Ryklės kišenė (ţiaunų maišas) 
Ryklės divertikulas 

Išskyrus: žiaunų maišo sindromą (D82.1) 

Q38.8 Kitos įgimtos ryklės formavimosi ydos 
Įgimta ryklės formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q39 Įgimtos stemplės formavimosi ydos 

Q39.0 Stemplės atrezija be fistulės 
Stemplės atrezija, neklasifikuojama kitaip 
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Q39.1 Stemplės atrezija, su tracheoezofagine fistule 

Stemplės atrezija, su bronchoezofagine fistule 

Q39.11 Stemplės atrezija, su fistule tarp trachėjos ir viršutinės stemplės kišenės 

Q39.12 Stemplės atrezija, su fistule tarp trachėjos ir apatinės stemplės kišenės 

Q39.19 Stemplės atrezija, su tracheoezofagine fistule 
Stemplės atrezija, su tracheoezofagine fistule, neklasifikuojama kitaip 

Q39.2 Įgimta tracheoezofaginė fistulė, be atrezijos 

Q39.21 Įgimta tracheoezofaginė fistulė, be atrezijos 
Įgimta tracheoezofaginė fistulė, neklasifikuojama kitaip 

Q39.22 Įgimta bronchoezofaginė fistulė, be atrezijos 

Q39.3 Įgimta stemplės stenozė ir striktūra 

Q39.4 Stemplės pertvara 

Q39.5 Įgimta stemplės dilatacija 

Q39.6 Stemplės divertikulas 
Stemplės kišenė 

Q39.8 Kitos įgimtos stemplės vystymosi ydos 

Q39.81 Įgimta stemplės duplikacija (dviguba stemplė) 

Q39.82 Funkciniai stemplės sutrikimai 
Stemplės pseudoobstrukcija 

Q39.89 Kitos įgimtos stemplės formavimosi ydos 
Nebuvimas   - stemplės 
Įgimtas poslinkis  }  

Q39.9 Įgimta stemplės formavimosi yda, nepatikslinta  

Q40 Kitos įgimtos viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi ydos 

Q40.0 Įgimta hipertrofinė prievarčio stenozė 
Įgimta arba infantilinė (kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų): 

• konstrikcija  } 
• hipertrofija  } 
• spazmas   - prievarčio 
• stenozė (susiaurėjimas)  } 
• striktūra (susiaurėjimas)       } 

Q40.1 Įgimta stemplinės angos išvarţa 
Įskrandžio išlindimas pro stemplinę angą 

Išskyrus: įgimtą diafragminę išvaržą (Q79.0) 

Q40.2 Kitos patikslintos skrandţio formavimosi ydos 
Įgimtas: 

• skrandžio pasislinkimas 

• skrandžio divertikulas 
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• smėlio laikrodžio formos skrandis 

Skrandžio duplikacija 

Megalogastrija 

Mikrogastrija 

Q40.3 Įgimta skrandţio formavimosi yda, nepatikslinta  

Q40.8 Kitos patikslintos įgimtos viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi ydos 

Q40.9 Įgimta viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija   - viršutinės virškinimo trakto dalies, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija}  

Q41 Įgimtas plonosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Apima: įgimtą plonosios žarnos arba žarnų obstrukciją, okliuziją ir striktūrą, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: mekonijinį ) žarnų nepraeinamumą, sergant cistine fibroze (E84.1† P75*) 

Q41.0 Įgimtas dvylikapirštės ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Q41.1 Įgimtas tuščiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 
Tuščiosios žarnos atrezija („Obuolio žievės“ (Apple peel) sindromas) 

Užakusi tuščioji žarna 

Q41.2 Įgimtas klubinės ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Q41.8 Įgimtas kitos patikslintos plonosios ţarnos dalies nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Q41.9 Įgimtas nepatikslintos plonosios ţarnos dalies nebuvimas, atrezija ir stenozė 
Įgimtas žarnų nebuvimas, atrezija ir stenozė, neklasifikuojami kitaip 

Q42 Įgimtas storosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Apima: įgimtą storųjų žarnų obstrukciją, okliuziją ir striktūrą 

Q42.0 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su fistule 

Įgimtai rektovaginalinei fistulei (Q52.2), jeigu tokia yra, nurodyti naudokite papildomą kodą. 

Q42.00 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su nepatikslinta fistule 

Q42.01 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su uretrorektaline fistule 

Q42.02 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su vezikorektaline fistule 

Q42.03 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su vulvorektaline fistule 

Q42.04 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su rektaline į odos paviršių 

atsiveriančia fistule 

Q42.05 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su kloakos ir tiesiosios ţarnos fistule 

Q42.09 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė su kita fistule 

Q42.1 Įgimtas tiesiosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė be fistulės 
Užakusi tiesioji žarna 
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Q42.2 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė su fistule 

Q42.20 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė su nepatikslinta fistule 

Q42.21 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė su išangės srities odos fistule 

Q42.22 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė su išangės pradţios fistule 

Q42.29 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė su kita fistule 

Q42.3 Įgimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenozė be fistulės 
Užakusi išangė 

Q42.8 Įgimtas kitų storosios ţarnos dalių nebuvimas, atrezija ir stenozė 

Q42.9 Įgimtas nepatikslintos storosios ţarnos dalies nebuvimas, atrezija ir stenozė 
Gaubtinės žarnos atrezija 

Q43 Kitos įgimtos ţarnų formavimosi ydos 

Q43.0 Mekelio (Meckel) divertikulas 
Persistuojantys (išlikę): 

• omfalomezenterinis (bambinis pasaito) latakas 

• trynio latakas 

Q43.1 Hiršprungo (Hirschsprung) liga 

Q43.10 Hiršprungo (Hirschsprung) liga, nepatikslinta 
Aganglionozė    } neklasifikuojami kitaip 
Įgimta didelė gaubtinė žarna (megakolonas)  }  

Q43.11 Hiršprungo (Hirschsprung) liga (trumpo segmento)  

Q43.12 Hiršprungo (Hirschsprung) liga (ilgo segmento)  

Q43.19 Kita Hiršprungo (Hirschsprung) liga 
Visiška (totalinė) aganglionozė: 

• gaubtinės žarnos 

• žarnos 

Q43.2 Kiti įgimti gaubtinės ţarnos funkcijos sutrikimai 
Įgimtas gaubtinės žarnos išsiplėtimas 

Q43.3 Įgimti ţarnų prisitvirtinimo sutrikimai 

Q43.31 Nevisiška gaubtinės ţarnos rotacija (pasisukimas) 
Rotacija (pasisukimas): 

• neįvykusi   } 
• nevisiška   - aklosios ir gaubtinės žarnų 
• nepakankama  } 

Q43.32 Įgimtos pilvo ertmės sąaugos (jungtys) 
Įgimtos sąaugos (jungtys): 

• nenormali 

• nenormali taukinės 

• pilvaplėvės 

Lado (Ladd) jungtys 
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Q43.39 Kiti įgimti ţarnų prisitvirtinimo sutrikimai 
Džeksono (Jackson) membrana 

Žarnų prisitvirtinimo sutrikimai, neklasifikuojami kitaip 

Bendras pasaitas 

Q43.4 Ţarnos duplikacija 

Q43.5 Ektopinė išangė 

Q43.6 Įgimta tiesiosios ţarnos ir išangės fistulė 

Išskyrus: įgimtą fistulę: 
• rektovaginalinę (Q52.2) 

• uretrorektalinę (Q64.75) 

pilonidalinį sinusą ar fistulę (L05.-) 

su atrezija ir stenoze ar nebuvimu (Q42.0-, Q42.2-) 

Q43.7 Persistuojanti (išlikusi) kloaka 
Kloaka, neklasifikuojama kitaip 

Q43.8 Kitos patikslintos įgimtos ţarnų formavimosi ydos 
Įgimti: 

• aklosios kilpos sindromas 

• gaubtinės žarnos divertikulitas 

• žarnų divertikulas 

Dolichokolonas (gaubtinės žarnos pailgėjimas) 

Nenormaliai didelė kirmėlinė atauga 

Nenormaliai didelė dvylikapirštė žarna 

Mikrokolonas (maža gaubtinė žarna) 

Transpozicija:  

• kirmėlinės ataugos 

• gaubtinės žarnos 

• žarnyno 

Q43.9 Kitos įgimtos ţarnų formavimosi ydos, nepatikslintos  

Q44 Įgimtos tulţies pūslės, tulţies latakų ir kepenų formavimosi ydos 

Q44.0 Tulţies pūslės agenezė, aplazija ir hipoplazija 
Įgimtas tulžies pūslės nebuvimas 

Q44.1 Kitos įgimtos tulţies pūslės formavimosi ydos 
Įgimta tulžies pūslės formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Intrahepatinė tulžies pūslė 

Q44.2 Tulţies latakų atrezija 

Q44.3 Įgimta tulţies latakų stenozė ir striktūra (susiaurėjimas) 

Q44.4 Bendrojo tulţies latako cista 

Q44.5 Kitos įgimtos tulţies latakų formavimosi ydos 
Papildomas kepenų latakas 

Įgimta tulžies latako formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Duplikacija: 

• tulžies latako 

• pūslės latako 

Q44.6 Cistinė kepenų liga 
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Fibrocistinė kepenų liga 

Q44.7 Kitos įgimtos kepenų formavimosi ydos 

Q44.71 Alaţelio (Alagille) sindromas 

Q44.79 Kitos įgimtos kepenų formavimosi ydos 
Pridėtinės kepenys 

Įgimti: 

• kepenų nebuvimas 

• hepatomegalija 

• kepenų formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q45 Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą: 
• diafragminę išvaržą (Q79.0) 

• stemplės angos išvaržą (Q40.1) 

Q45.0 Kasos agenezė, aplazija ir hipoplazija 
Įgimtas kasos nebuvimas 

Q45.1 Ţiedinė kasa 

Q45.2 Įgimta kasos cista 

Q45.3 Kitos įgimtos kasos ir kasos latako formavimosi ydos 

Q45.31 Ektopinė kasa 

Q45.39 Kitos įgimtos kasos ir kasos latako formavimosi ydos 
Pridėtinė kasa 

Įgimta kasos arba latako formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: cukrinį diabetą: 
• įgimtą (E10.-) 

• naujagimių (P70.2) 

fibrocistinę kasos ligą (E84.-) 

Q45.8 Kitos patikslintos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 

Q45.81 Virškinimo trakto nebuvimas (visiškas) (dalinis), neklasifikuojamas kitur 

Q45.82 Virškinimo organų duplikacija, neklasifikuojama kitur 

Q45.83 Įgimta netaisyklinga virškinimo organų padėtis, neklasifikuojama kitur 

Q45.84 Įgimta mezenterinė (ţarnų pasaito) cista, neklasifikuojama kitur 

Q45.89 Kitos patikslintos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos 

Q45.9 Įgimta virškinimo sistemos formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija  - virškinimo sistemos, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija }  



662 

 

ĮGIMTOS LYTIES ORGANŲ FORMAVIMOSI YDOS 

(Q50–Q56) 

Išskyrus: atsparumo androgenams sindromą (E34.5) 
su chromosomų skaičiaus ir formos anomalijomis susijusius sindromus (Q90–Q99) 

testikulinės feminizacijos sindromą (E34.5) 

Q50 Įgimtos kiaušidţių, kiaušintakių ir plačiųjų raiščių formavimosi ydos 

 

Q50.0 Įgimtas kiaušidţių nebuvimas 

Išskyrus: Ternerio (Turner) sindromą (Q96.-) 

Q50.00 Įgimtas kiaušidţių nebuvimas, nepatikslintas 

Q50.01 Įgimtas vienos kiaušidės nebuvimas 

Q50.02 Įgimtas abiejų kiaušidţių nebuvimas 

Q50.1 Embrioninė kiaušidės cista 

Q50.10 Embrioninė kiaušidės cista, nepatikslinta 

Q50.11 Viena embrioninė kiaušidės cista 

Q50.12 Dauginės embrioninės kiaušidţių cistos 

Q50.2 Įgimtas kiaušidės uţsisukimas 

Q50.3 Kitos įgimtos kiaušidţių formavimosi ydos 

Q50.31 Kiaušidės strija 

Q50.39 Kitos įgimtos kiaušidţių formavimosi ydos 
Papildoma  }  
Displazija  - kiaušidė (-ės) 
Hipoplazija  }  
Įgimta kiaušidės formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q50.4 Embrioninė kiaušintakio cista 
Fimbriocelė 

Q50.5 Embrioninė plačiojo raiščio cista 
Cista: 

• antkiaušidžio (epoophoron) 

• Gartnerio (Gartner) latako 

• žarnų pasaito (mezenterinės) liekanos 

• priekiaušidžio 

Q50.6 Kitos įgimtos kiaušintakio ir plačiojo raiščio formavimosi ydos 

Q50.61 Kiaušintakio ir plačiojo raiščio nebuvimas 

Q50.69 Kitos įgimtos kiaušintakio ir plačiojo raiščio formavimosi ydos 
Papildomas - kiaušintakis (-io) arba platusis (-iojo) raištis (-io) 
Atrezija  }  
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Įgimta kiaušintakio arba plačiojo raiščio formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q51 Įgimtos gimdos ir gimdos kaklelio formavimosi ydos 

Q51.0 Gimdos agenezė ir aplazija 
Įgimtas gimdos nebuvimas 

Q51.1 Dviguba gimda su dvigubu kakleliu ir makštimi 

Q51.2 Kita gimdos duplikacija 
Dviguba gimda, neklasifikuojama kitaip 

Q51.3 Dviragė gimda 

Q51.4 Vienaragė gimda 

Q51.5 Gimdos kaklelio agenezė ir aplazija 
Įgimtas gimdos kaklelio nebuvimas 

Q51.6 Embrioninė gimdos kaklelio cista 

Q51.7 Įgimta fistulė tarp gimdos, virškinimo ir šlapimo išskyrimo organų 

Q51.8 Kitos įgimtos gimdos ir gimdos kaklelio formavimosi ydos 
Gimdos ir gimdos kaklelio hipoplazija 

Q51.9 Įgimta gimdos ir gimdos kaklelio formavimosi yda, nepatikslinta  

Q52 Kitos įgimtos moters lyties  organų formavimosi ydos 

Q52.0 Įgimtas makšties nebuvimas 

Q52.1 Dviguba makštis 
Makštis su pertvara 

Išskyrus: dvigubą makštį su dviguba gimda ir su dvigubu kakleliu (Q51.1) 

Q52.2 Įgimta rektovaginalinė fistulė 

Išskyrus: kloaką (Q43.7) 

Q52.3 Uţakusi mergystės plėvė 

Q52.4 Kitos įgimtos makšties formavimosi ydos 
Įgimta makšties formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Cista: 

• Nako (Nuck) kanalo, įgimta 

• makšties, embrioninė  

Q52.5 Lytinių lūpų suaugimas  

Q52.6 Įgimta klitorio formavimosi yda 

Q52.7 Kitos įgimtos išorinių lyties organų formavimosi ydos  
Įgimti: 

• nebuvimas     }  
• cista     - išorinių lyties organų 
• formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip  }  

Q52.8 Kitos patikslintos įgimtos moters lyties organų formavimosi ydos 
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Q52.9 Įgimta moters lyties organų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q53 Kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė) 

Išskyrus: įtrauktą sėklidę (Q55.21) 

Q53.0 Ektopinė sėklidė 
Vienos arba abiejų pusių ektopinė sėklidė 

Toliau pateikta subklasifikacija su penktuoju skaičiumi naudojama kartu su kategorijomis Q53.1–Q53.9 ir 

rodo nenusileidusios (-ių) sėklidės (-ių) sritį: 

  0  Nepatikslinta sritis 

  1  Kanalas 

  2  Kirkšnis 

  3  Pilvo ertmė 

Q53.1 Vienpusis kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė) 

 

Q53.2 Abipusis kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė) 

Pastaba: kai abi sėklidės nenusileidusios ir yra skirtingose vietose, penktasis skaičius rodo labiausiai nuo 

kapšelio nutolusią vietą. 

Q53.9 Nenusileidusi sėklidė, nepatikslinta  

Kriptorchizmas, neklasifikuojamas kitaip 

Q54 Hipospadija 

Išskyrus: epispadiją (Q64.0) 

Q54.0 Galvutės hipospadija 
Hipospadija: 

• koronalinė (vainikinė) 

• glandulinė (liaukos) 

Q54.1 Varpos hipospadija 

Q54.2 Penoskrotalinė hipospadija 

Q54.3 Tarpvietės hipospadija 

Q54.4 Įgimtas varpos kreivumas 

Q54.8 Kitos hipospadijos 

Q54.9 Hipospadija, nepatikslinta 

Q55 Kitos įgimtos vyro lyties  organų formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą hidrocelę (P83.5) 
 hipospadiją (Q54.-) 

Q55.0 Sėklidės nebuvimas ir aplazija 

Anorchizmas 
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Q55.00 Sėklidės nebuvimas ir aplazija, nepatikslinti 

Q55.01 Vienos sėklidės nebuvimas ir aplazija 
Monorchizmas 

Q55.02 Abiejų sėklidţių nebuvimas ir aplazija 

Q55.1 Sėklidės ir kapšelio hipoplazija 
Sėklidžių suaugimas 

Q55.2 Kitos įgimtos sėklidės ir kapšelio formavimosi ydos 

Q55.21 Įtraukta sėklidė 

Q55.22 Skeltas kapšelis  

Q55.29 Kitos įgimtos sėklidės arba kapšelio formavimosi ydos 
Įgimta sėklidės arba kapšelio formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Poliorchizmas 

Migruojanti sėklidė (Testis migrans) 

Q55.3 Sėklinio latako atrezija 

Q55.4 Kitos įgimtos sėklinio latako, antsėklidţio, sėklinių pūslelių ir priešinės liaukos (prostatos) 

formavimosi ydos 
Nebuvimas arba aplazija: 

• priešinės liaukos (prostatos) 

• sėklinio virželio 

Įgimta sėklinio latako, antsėklidžio, sėklinių pūslelių arba priešinės liaukos (prostatos) formavimosi yda, 

neklasifikuojama kitaip 

Q55.5 Įgimtas varpos nebuvimas ir aplazija 

Q55.6 Kitos įgimtos varpos formavimosi ydos 
Įgimta varpos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Varpos kreivumas (šoninis) 

Varpos hipoplazija  

Q55.8 Kitos įgimtos patikslintos vyro lyties organų formavimosi ydos 

Q55.9 Įgimta vyro lyties organų formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija     } vyro lyties organų, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija }  

Q56 Neaiški lytis ir pseudohermafroditizmas 

Išskyrus: pseudohermafroditizmą: 
 • moteriškąjį, su adrenokortikaliniu sutrikimu (E25.-) 

 • vyriškąjį, atsparų androgenams (E34.5) 

 • su patikslinta chromosomų anomalija (Q96–Q99) 

Q56.0 Hermafroditizmas, neklasifikuojamas kitur 
Tikrasis hermafroditizmas (Ovotestis) 

Q56.1 Vyriškasis pseudohermafroditizmas, neklasifikuojamas kitur 
Vyriškasis pseudohermafroditizmas, neklasifikuojamas kitaip 
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Q56.2 Moteriškasis pseudohermafrodizmas, neklasifikuojamas kitur 
Moteriškasis pseudohermafroditizmas, neklasifikuojamas kitaip 

Q56.3 Pseudohermafroditizmas, nepatikslintas 

Q56.4 Neaiški lytis, nepatikslinta 
Abiejų lyčių lyties organai 

ĮGIMTOS ŠLAPIMO ORGANŲ SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q60–Q64) 

1438 

Q60 Inkstų agenezė ir kitos inkstų redukcinės ydos 

Apima: inksto atrofiją: 
 • įgimtą 

 • infantilinę (kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų) 

 įgimtą inksto nebuvimą 

Q60.0 Vienpusė inksto agenezė 

Q60.1 Abipusė inkstų agenezė 

Q60.2 Inkstų agenezė, nepatikslinta  

Q60.3 Vienpusė inksto hipoplazija 

Q60.4 Abipusė inkstų hipoplazija 

Q60.5 Inkstų hipoplazija, nepatikslinta 

Q60.6 Poterio (Potter) sindromas 

Q61 Cistinė inkstų liga 

Išskyrus: įgytą inkstų cistą (N28.1) 
 Poterio (Potter) sindromą (Q60.6) 

Q61.0 Viena įgimta inkstų cista 
Inksto cista (įgimta) (viena) 

Q61.1 Policistinis inkstas, autosominis recesyvinis 
Policistinis inkstas, infantilinis tipas 

Q61.2 Policistinis inkstas, autosominis dominuojantis 
Policistinis inkstas, suaugusiųjų tipas 

Q61.3 Policistinis inkstas, nepatikslintas 

Q61.4 Inkstų displazija 

Q61.40 Inkstų displazija, nepatikslinta 
daugiacistinis  displazinis inkstas, neklasifikuojamas kitaip 

Q61.41 Vienpusė cistinė inksto displazija 
Vienas  daugiacistinis  displazinis inkstas 

Q61.42 Abipusė cistinė inkstų displazija 



667 

 

daugiacistiniai  displaziniai inkstai 

Q61.5 Šerdinės dalies cistinis inkstas 

Q61.50 Šerdinės dalies cistinis inkstas, nepatikslintas 
Kempininis inkstas, neklasifikuojamas kitaip 

Q61.51 Jaunatvinis (juvenilinis) šerdinės dalies cistinis inkstas 
Nefronoftizė 

Q61.52 Suaugusiųjų tipo šerdinės dalies cistinis inkstas 

Q61.8 Kitos cistinės inkstų ligos 
Fibrocistinė inkstų degeneracija arba liga 

Inkstų  glomerulų cistinė   liga 

Išskyrus: cistinę inkstų ligą, susijusią su: 
 • tuberozine skleroze (Q85.1) 

 • Celvegerio (Zellweger) sindromu (Q87.83) 

Q61.9 Cistinė inkstų liga, nepatikslinta 
Mekelio-Gruberio (Meckel-Gruber) sindromas 

Mikrocefalija su cistine inkstų liga 

Q62 Įgimti obstrukciniai inkstų geldelės defektai ir įgimtos šlapimtakio formavimosi ydos 

Q62.0 Įgimta hidronefrozė: 
Prieš gimimą nustatyta hidronefrozė 

Q62.1 Šlapimtakio atrezija ir stenozė 

Įgimta: 

• okliuzija  - šlapimtakio 
• striktūra (susiaurėjimas)  } 
Nepraeinamas šlapimtakis 

Q62.11 Vienpusė šlapimtakio ir geldelės jungties atrezija ir stenozė 

Q62.12 Abipusė šlapimtakio ir geldelės jungties atrezija ir stenozė 

Q62.13 Vienpusė šlapimtakio ir šlapimo pūslės atrezija ir stenozė 

Q62.14 Abipusė šlapimtakio ir šlapimo pūslės atrezija ir stenozė 

Q62.18 Vienpusė kitos ir nepatikslintos šlapimtakio srities atrezija ir stenozė 
Šlapimtakio atrezija ir stenozė, neklasifikuojama kitaip 

Q62.19 Abipusė kitos ir nepatikslintos šlapimtakio srities atrezija ir stenozė 

Q62.2 Įgimtas nenormaliai didelis šlapimtakis (megaloureteris) 
Įgimtas šlapimtakio išsiplėtimas 

Q62.3 Kiti inkstų geldelės ir šlapimtakio obstrukciniai defektai 

Q62.31 Ektopinė ureterocelė 

Q62.32 Ortotopinė ureterocelė 

Q62.33 Įgimtas šlapimtakio polipas 
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Q62.34 Įgimta šlapimtakio vandenė (hidroureteris) 

Q62.39 Kiti įgimti inkstų geldelės ir šlapimtakio obstrukciniai defektai 
Įgimta ureterocelė, neklasifikuojama kitaip 

Q62.4 Šlapimtakio agenezė 
Šlapimtakio nebuvimas 

Q62.5 Šlapimtakio duplikacija (dvigubas šlapimtakis) 

Papildomas šlapimtakis 

Q62.51 Dvigubas šlapimtakis 
Sudėtinė (kompleksinė) šlapimtakio duplikacija (dvigubas šlapimtakis) 

Dvigubas šlapimtakis 

Q62.52 Trigubas šlapimtakis 

Q62.59 Kita šlapimtakio duplikacija (dvigubas šlapimtakis) 
Šlapimtakio duplikacija, neklasifikuojama kitaip 

Q62.6 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis 

Deviacija    }  
Poslinkis    - šlapimtakio arba šlapimtakio angos 
Ektopija    }  
Implantacijos anomalija  }  

Q62.60 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, nepatikslinta šlapimo nutekėjimo sritis 

Q62.61 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per šlapimo pūslės kaklelį 

Q62.62 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per šlaplę 

Q62.63 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per makštį (vaginą) 

Q62.64 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per išorinius lytinius organus (vulvą) 

Q62.65 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per sėklinį lataką 

Q62.66 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per sėklines pūsleles 

Q62.69 Netaisyklinga šlapimtakio padėtis, šlapimo nutekėjimas per kitą sritį 

Q62.7 Įgimtas vezikoureteriorenalinis refliuksas  

Q62.70 Įgimtas vezikoureteriorenalinis refliuksas nepatikslintas 
Įgimtas vezikouretrinis refliuksas  

Išskyrus: su vezikouretriniu refliuksu susijusią nefropatiją (N13.7) 

Q62.71 Vienpusis įgimtas vezikoureteriorenalinis refliuksas 

Q62.72 Abipusis įgimtas vezikoureteriorenalinis refliuksas  

Q62.8 Kitos įgimtos šlapimtakio formavimosi ydos 
Šlapimtakio anomalija, neklasifikuojama kitaip 

Q63 Kitos įgimtos inkstų formavimosi ydos 
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Išskyrus: įgimtą nefrozinį sindromą (N04.-) 

Q63.0 Papildomas inkstas 

Q63.01 Dvigubas inkstas 
Inksto duplikacija 

Q63.02 Trigubas inkstas 
Inksto triplikacija 

Q63.09 Kitas papildomas inkstas 
Papildomas inkstas, neklasifikuojamas kitaip 

Q63.1 Skiltėtas, suaugęs ir pasagos formos inkstas 

Q63.10 Inkstų fuzijos (suaugimo) anomalija, nepatikslinta 
Inkstų fuzijos (suaugimo) anomalija, neklasifikuojama kitaip 

Q63.11 Pasagos formos inkstas 

Q63.19 Kita patikslinta inkstų fuzijos (suaugimo) anomalija 
Skiltėtas inkstas be ektopijos 

Išskyrus: kryžminė inksto ektopija su fuzijos (suaugimo) anomalija (Q63.23) 

Q63.2 Ektopinis inkstas 

Q63.20 Inkstų ektopija, nepatikslinta 

Q63.21 Dubens inkstas 

Q63.22 Kryţminė inksto ektopija be fuzijos (suaugimo) anomalijos 

Q63.23 Kryţminė inksto ektopija su fuzijos (suaugimo) anomalija 

Q63.29 Kita patikslinta inkstų ektopija 
Nevisiška inksto rotacija (pasisukimas) 

Q63.3 Hiperplazinis ir gigantiškas inkstas 

Q63.8 Kitos patikslintos įgimtos inkstų formavimosi ydos 

Q63.81 Įgimtas inkstų taurelių divertikulas 

Q63.89 Kitos patikslintos įgimtos inkstų formavimosi ydos 
Įgimti inkstų akmenys 

Išskyrus: įgimtą inkstų taurelių divertikulą (Q63.81) 

Q63.9 Įgimta inkstų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q64 Kitos įgimtos šlapimo sistemos formavimosi ydos 

Q64.0 Epispadija (viršutinis šlaplės atsivėrimas) 

Išskyrus: hipospadiją (apatinį šlaplės atsivėrimą) (Q54.-) 

Q64.1 Šlapimo pūslės ekstrofija (išsivertimas) 
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Q64.11 Kloakos ekstrofija (išsivertimas) 
Kloakos ektopija (neįprasta kloakos padėtis) 

Q64.19 Šlapimo pūslės ekstrofija (išsivertimas) 
Šlapimo pūslės ektopija (neįprasta šlapimo pūslės padėtis) 

Pūslės ekstraversija (išsivertimas) 

Išskyrus: kloakos ekstrofiją (išsivertimą) (Q64.11) 

Q64.2 Įgimti šlaplės voţtuvai 

Q64.20 Įgimti šlaplės voţtuvai, nepatikslinti 

Q64.21 Įgimti uţpakalinės šlaplės voţtuvai 
Įgimta obstrukcinė užpakalinės šlaplės membrana *COPUM] 

Q64.22 Įgimti priekinės šlaplės voţtuvai 

Q64.3 Kita šlaplės ir šlapimo pūslės kaklelio atrezija ir stenozė 

Q64.31 Įgimta šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija 
Įgimta vezikouretrinės angos striktūra (susiaurėjimas) 

Q64.32 Įgimta šlaplės striktūra 
Įgimta priekinės šlaplės striktūra (stenozė) 

Nepraeinama šlaplė 

Q64.33 Įgimta šlaplės angos striktūra 

Q64.34 Šlaplės hipoplazija  

Q64.39 Kita šlaplės ir šlapimo pūslės kaklelio atrezija ir stenozė 

Q64.4 Šlapimo latako formavimosi yda 

Q64.41 Šlapimo latako cista 

Q64.42 Neuţsidaręs šlapimo latakas 

Q64.43 Šlapimo latako divertikulas 

Q64.49 Kitos patikslintos šlapimo latako formavimosi ydos 
Šlapimo latako formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Šlapimo latako prolapsas (iškritimas) 

Q64.5 Įgimtas pūslės ir šlaplės nebuvimas 

Q64.6 Įgimtas pūslės divertikulas 
Įgimtas parauretrinis divertikulas 

Q64.7 Kitos įgimtos pūslės ir šlaplės formavimosi ydos 

Q64.71 Įgimtas priekinės šlaplės divertikulas 

Q64.72 Įgimtas pūslės (gleivinės) prolapsas  

Q64.73 Dviguba šlaplė 
Dviguba šlaplės atsivėrimo anga 
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Q64.74 Ektopinė šlaplė arba šlaplės anga 

Q64.75 Įgimta skrandţio, ţarnyno ir šlapimą išskiriančių organų fistulė 
Uretrorektinė fistulė 

Q64.76 Įgimta didelė šlaplė 

Q64.77 Didelės šlapimo pūslės ir didelės šlaplės sindromas 

Q64.78 Įgimta šlaplės siringocelė 

Q64.79 Kitos įgimtos pūslės ir šlaplės formavimosi ydos 
Papildoma: 

• pūslė 

• šlaplė 

Įgimti: 

• pūslės išvarža 

• pūslės arba šlaplės formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

• šlaplės arba šlaplės atsivėrimo angos prolapsas (iškritimas) 

Q64.8 Kitos įgimtos patikslintos šlapimo sistemos formavimosi ydos 

Q64.9 Įgimta šlapimo sistemos formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija  - šlapimo sistemos, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija }  

ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI 

DEFORMACIJOS 

(Q65–Q79) 

Q65 Įgimta klubo sąnario deformacija 

Išskyrus: traškantį klubo sąnarį (R29.4) 

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija 

Q65.2 Įgimta klubo sąnario dislokacija, nepatikslinta 

Q65.3 Vienpusis įgimtas klubo sąnario panirimas 

Q65.4 Abipusis įgimtas klubo sąnario panirimas 

Q65.5 Įgimtas klubo sąnario panirimas, nepatikslintas 

Q65.6 Nestabilus klubo sąnarys 

Linkęs dislokuotis  - klubo sąnarys 
Linkęs panirti  } 

Q65.60 Nestabilus klubo sąnarys, nepatikslintas 

Q65.61 Vienpusis nestabilus klubo sąnarys 

Q65.62 Abipusis nestabilus klubo sąnarys 

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos 
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Šlaunikaulio kaklelio anteversija (priekinis pasvirimas) 

Įgimta gūžduobės displazija 

Įgimta: 

• į šoną pakrypusi šlaunis (coxa valga) 

• į vidų pakrypusi šlaunis (coxa vara) 

Q65.9 Įgimta klubo sąnario deformacija, nepatikslinta  

Q66 Įgimtos pėdos deformacijos 

Išskyrus: redukcinius pėdos defektus (Q72.-) 
 Iškrypimą į išorę (įgytą) (M21.0-) 

 iškrypimą į vidų (įgytą) (M21.1-) 

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) 

Q66.00 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“, nepatikslinta 

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ 
Nelanksti (rigidiška) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ 

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ 
Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“  

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus] 

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų 

Įgimtas į vidų iškrypęs kojos nykštys (hallux varus) 

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) 

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) 
Plokščiapėdystė: 

• įgimta 

• rigidiška 

• spazminė 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę 
Į išorę iškrypęs padas (Metatarsus valgus) 

Į išorę iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovalgus) 

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos 

Q66.81 „Paukščio nagų“ formos pėda 

Išskyrus: „paukščio nagų“ formos kojos pirštus (Q66.89) 

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos 
  Šleivapėdystė, neklasifikuojama kitaip 

Įgimtas „plaktuko“ formos kojos pirštas 

Pėdos deformacija: 

• asimetrinė 

• neklasifikuojama kitaip 

Čiurnakaulių suaugimas 
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Vertikalus šokikaulis 

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta  

Q67 Įgimtos galvos, veido, stuburo ir krūtinės ląstos raumenų ir skeleto  deformacijos 

Išskyrus: įgimtus formavimosi ydų sindromus, klasifikuojamus Q87.- 
Poterio (Potter) seką (sindromą) (Q60.6) 

Q67.0 Veido asimetrija 

Q67.1 Veido kompresija (suspaudimas) 

Išskyrus: Poterio (Potter) veido išvaizdą (Q60.6) 

Q67.2 Dolichocefalija (ilgagalvystė) 

Q67.3 Plagiocefalija 
Nesimetrinė galva 

Q67.4 Kitos įgimtos kaukolės, veido ir ţandikaulio deformacijos 

Q67.41 Kaukolės įspaudos 

Q67.42 Įgimtas nosies pertvaros iškrypimas 

Q67.49 Kitos įgimtos kaukolės, veido ir ţandikaulio deformacijos 
Įgimtos kaukolės, veido ir žandikaulio deformacijos, neklasifikuojamos kitaip 

Hemifacialinė atrofija arba hipertrofija 

Įgimta suplota arba kumpa nosis 

Išskyrus: dantų ir veido anomalijas *taip pat apima netaisyklingą dantų sukandimą (okliuziją)+ (K07.-) 
 Goldenharo (Goldenhar) sindromą *okuloaurikulovertebralinį sindromą+ (Q87.09) 

 sifilinę balno formos nosį (A50.5) 

Q67.5 Įgimta stuburo deformacija 

Išskyrus: infantilinę idiopatinę skoliozę (M41.0 ) 
 skoliozę dėl įgimto  kaulų nesusiformavimo (Q76.3-) 

Q67.51 Įgimta pozicinė (posturalinė) skoliozė 

Q67.52 Įgimtas pozicinis (posturalinis) stuburo iškrypimas 
Įgimtas pozicinis (posturalinis) stuburo iškrypimas, neklasifikuojamas kitaip 

Q67.59 Kita patikslinta įgimta stuburo deformacija  
Įgimta stuburo deformacija, neklasifikuojama kitaip 

Q67.6 Įduba krūtinė (Pectus excavatum) 
Įgimta piltuvėlio formos krūtinės ląsta 

Q67.7 Pleištiška krūtinė (Pectus carinatum) 
Įgimta gaidžio krūtinė 

Q67.8 Kitos įgimtos krūtinės ląstos deformacijos 
Įgimta krūtinės ląstos deformacija, neklasifikuojama kitaip 

Q68 Kitos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos 
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Išskyrus: redukcines galūnės (-ių) anomalijas (Q71–Q73) 

Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija  
Įgimta kreivakaklystė (sternomastoidinė) 

Galvos sukamojo raumens kontraktūra (susitraukimas) 

Įgimtas galvos sukamojo raumens navikas 

Q68.1 Įgimta plaštakos deformacija 
Įgimtas kreivas pirštas 

Įgimta „kastuvo“ formos plaštaka 

Q68.2 Įgimta kelio sąnario deformacija 
Įgimta: 

• kelio sąnario dislokacija (poslinkis) 

• atlinkęs kelis (genu recurvatum) 

Q68.3 Įgimtas išlinkęs šlaunikaulis 

Išskyrus: šlaunikaulio kaklelio anteverziją (priekinį pasvirimą) (Q65.8) 

Q68.4 Įgimtas išlinkęs blauzdikaulis ir šeivikaulis 

Q68.5 Įgimtas blauzdos ilgųjų kaulų išlinkimas, nepatikslintas  

Q68.8 Kitos patikslintos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos 
Įgimta: 

• deformacija: 

 • raktikaulio 

 • alkūnės 

 • dilbio 

 • mentės 

• dislokacija: 

 • alkūnės 

 • peties 

Q69 Polidaktilija (daugpirštystė) 

Q69.0 Papildomas rankos pirštas (-ai) 

Q69.1 Papildomas rankos nykštys (-iai) 

Q69.2 Papildomas kojos pirštas (-ai) 

Q69.21 Papildomas kojos nykštys (-iai) 
Papildomas  } didysis kojos pirštas (-ai) 
Skilęs   }  

Q69.29 Kitas papildomas kojos pirštas (-ai) 

Q69.9 Polidaktilija, nepatikslinta 
Papildomas pirštas (-ai), neklasifikuojami kitaip 

Q70 Sindaktilija (pirštų suaugimas) 

Q70.0 Suaugę rankos pirštai 
Sudėtinis (kompleksinis) rankos pirštų suaugimas su sinostoze (kauliniu suaugimu) 

Q70.1   Rankos pirštų odos suaugimas 
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Paprastas rankos pirštų suaugimas be sinostozės (kaulinio suaugimo) 

Q70.2 Suaugę kojos pirštai 
Sudėtinis (kompleksinis) kojos pirštų suaugimas su sinostoze (kauliniu suaugimu) 

Q70.3  Kojos pirštų odos suaugimas 
Paprastas kojos pirštų suaugimas be sinostozės (kaulinio suaugimo) 

Q70.4 Polisindaktilija (daugelio pirštų suaugimas) 

Q70.9 Sindaktilija, nepatikslinta 
Simfalangija, neklasifikuojama kitaip 

Q71 Redukciniai rankos defektai 

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas 
Rankos amelija (įgimtas galūnių nebuvimas) 

Q71.1 Įgimtas dilbio ir ţasto nebuvimas, kai yra plaštaka 
Rankos fokomelija (ruoniagalūnystė) 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas 

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas 

Q71.31 Įgimtas piršto (-ų) nebuvimas, kai yra kita plaštakos dalis 

Q71.32 Įgimtas nykščio nebuvimas, kai yra kiti rankos pirštai 

Q71.33 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas 

Išskyrus: įgimtą nebuvimą: 
• piršto (-ų), kai yra kita plaštakos dalis (Q71.31) 

• nykščio, kai yra kiti rankos pirštai (Q71.32) 

Q71.4 Išilginis redukcinis stipinkaulio defektas 
Stipinkaulio nebuvimas 

Įgimtas plaštakos kreivumas 

Radialinis plaštakos iškrypimas 

Išskyrus: Fankoni (Fanconi) anemiją, kai nėra stipinkaulio (D61.0) 
 trombocitopeniją, kai nėra stipinkaulio sindromo (Q87.26) 

Q71.5 Išilginis redukcinis alkūnkaulio defektas 
Alkūnkaulio nebuvimas 

Q71.6 Bedelnystė (vėţio ţnyplės) 
Įgimtas plaštakos nesuaugimas 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai 
Įgimtas rankos (-ų) sutrumpėjimas 

Plaštakos ir pirštų hipoplazija 

Q71.9 Redukcinis rankos defektas, nepatikslintas 
Įgimtas rankos nebuvimas, neklasifikuojamas kitaip 

Rankos konstrikcinio žiedo sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

Q72 Redukciniai kojos defektai 
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Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas 
Kojos (-ų) amelija (įgimtas galūnių nebuvimas) 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda 
Kojos fokomelija (ruoniagalūnystė) 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas 

Q72.3 Įgimtas pėdos ir pėdos piršto (-ų) nebuvimas 

Q72.31 Įgimtas pėdos piršto (-ų) nebuvimas, kai yra kita pėdos dalis 

Q72.32 Įgimtas pirmojo pėdos piršto nebuvimas, kai yra kiti pėdos pirštai 

Q72.33 Įgimtas pėdos ir pėdos piršto (-ų) nebuvimas 

Išskyrus: įgimtą nebuvimą: 
 • pirmojo pėdos piršto, kai yra kiti pėdos pirštai (Q72.32) 

 • pėdos piršto (-ų), kai yra kita pėdos dalis (Q72.31) 

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas 
Proksimalinės šlaunikaulio dalies trūkumas 

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas 
Blauzdikaulio nebuvimas 

Q72.6 Išilginis redukcinis šeivikaulio defektas 
Šeivikaulio nebuvimas 

Q72.7 Skilusi pėda 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai 
Įgimta pėdos ir pėdos piršto (-ų) hipoplazija 

Įgimtas kojos (-ų) sutrumpėjimas 

Q72.9 Redukcinis kojos defektas, nepatikslintas 
Įgimtas kojos nebuvimas, neklasifikuojamas kitaip 

Kojos konstrikcinio žiedo sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

Q73 Nepatikslintos galūnės redukciniai defektai 

Q73.0 Įgimtas nepatikslintos galūnės (-ių) nebuvimas 
Amelija (įgimtas galūnių nebuvimas), neklasifikuojama kitaip 

Q73.1 Nepatikslintos galūnės (-ių) fokomelija (ruoniagalūnystė) 
Fokomelija, neklasifikuojama kitaip 

Q73.8 Kiti redukciniai nepatikslintos galūnės (-ių) defektai 

Q73.80 Nepatikslintos galūnės (-ių) redukciniai defektai, nepatikslinti 
Galūnės (-ių) redukcinis defektas, neklasifikuojamas kitaip 

Q73.89 Kiti redukciniai nepatikslintos galūnės (-ių) defektai 
Piršto (-ų) nebuvimas, neklasifikuojamas kitaip 

Įgimtas nebuvimas     }  
Konstrikcinio žiedo sindromas  - nepatikslintos galūnės (-ių) 
Išilginė redukcinė deformacija  }  
Ektromelija, neklasifikuojama kitaip - galūnės (-ių), neklasifikuojama kitaip 
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Hemimelija, neklasifikuojama kitaip }  

Q74 Kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos 

Išskyrus: polidaktiliją (Q69.-) 
 redukcinį galūnės defektą (Q71–Q73) 

 sindaktiliją (Q70.-) 

Q74.0 Kitos įgimtos rankos (-ų) formavimosi ydos, įskaitant ir pečių juostos 

Q74.01 Papildomi riešo kaulai 

Q74.02 Rankos pirštų makrodaktilija 

Q74.03 Trifalanginis (trijų pirštakaulių) rankos nykštys 

Q74.04 Radioulnarinė (stipinkaulio ir alkūnkaulio) sinostozė 
Radioulnarinė (stipinkaulio ir alkūnkaulio) disostozė 

Q74.05 Humeroulnarinė (ţastikaulio ir alkūnkaulio) sinostozė 

Q74.06 Humeroradialinė (ţastikaulio ir stipinkaulio) sinostozė 

Q74.07 Skilęs (-ę) rankos pirštas (-ai) 

Q74.08 Šprengelio (Sprengel) deformacija 
Įgimtas mentės pakilimas 

Q74.09 Kitos įgimtos rankos (-ų) formavimosi ydos, įskaitant ir pečių juostos 
Kleidokranialinė dizostozė 

Įgimta raktikaulio pseudoartrozė 

Madelungo (Madelung) deformacija 

„Spragsintis“ pirštas 

Q74.1 Įgimta kelio formavimosi yda 
Įgimti: 

• girnelės nebuvimas 

• girnelės dislokacija (išnirimas) 

• kelio sąnarys: 

 • iškrypęs į šoną (valgum) 

 • iškrypęs į vidų (varum) 

Rudimentinė girnelė 

Išskyrus: įgimtą: 
 • kelio sąnario dislokaciją (Q68.2) 

 • atlinkusį kelį (genu recurvatum) (Q68.2) 

 nagų girnelės sindromą (Q87.23) 

Q74.2 Kitos įgimtos kojos (-ų) formavimosi ydos, įskaitant ir dubens juostos 
Įgimti: 

• kryžmeninio klubo sąnario suaugimas 

• formavimosi yda: 

 • kulkšnies sąnario 

 • kryžmeninio klubo sąnario 

Išskyrus: šlaunikaulio kaklelio anteverziją (priekinį pasvirimą) (Q65.8) 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė 
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Q74.8 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos 

Q74.81 Brachidaktilija (trumpapirštystė) 

Q74.82 Įgimtas nenormaliai greitas galūnės (-ių) augimas 
Įgimta hemihipertrofija 

Q74.83 Įgimtas nepakankamai greitas galūnės (-ių) augimas 

Išskyrus: hemiatrofiją, neklasifikuojamą kitaip (R68.8) 

Q74.84 Įgimta galūnės asimetrija 

Q74.85 Larseno (Larsen) sindromas 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos 
Įgimta galūnės kontraktūra (susitraukimas) 

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta galūnės (-ių) anomalija, neklasifikuojama kitaip 

Q75 Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtą veido formavimosi ydą, neklasifikuojamą kitaip (Q18.-) 
įgimtus formavimosi ydų sindromus, klasifikuojamus Q87.- 

dantų ir veido anomalijas *apima netaisyklingą dantų sukandimą (okliuziją)+ (K07.-) 

galvos ir veido raumenų bei skeleto  deformacijas (Q67.0–Q67.4-) 

kaukolės defektus, susijusius su šiomis įgimtomis smegenų anomalijomis: 

• anencefalija (Q00.0-) 

• encefalocelė (Q01.-) 

• hidrocefalija (Q03.-) 

• mikrocefalija (Q02) 

Q75.0 Kraniosinostozė 

Išskyrus: akrocefalo(poli)sindaktiliją (Q87.0-) 
tanatoforinius: 

• žemaūgiškumą / trigonocefalinę asociaciją (Q77.1) 

• displaziją (Q77.1) 

Q75.01 Vainikinė kraniosinostozė 
Brachicefalija (trumpagalvystė) 

Q75.02 Sagitalinė (strėlinė) kraniosinostozė 
Skafocefalija 

Q75.03 Trigonocefalija (trikampė ţmogaus galva) 

Išskyrus: tanatoforinį žemaūgiškumą (Q77.1) 

Q75.04 Kitų dauginių siūlių kraniosinostozė 
Akrocefalija 

Oksicefalija 

Turicefalija 

Q75.05 Pfaiferio (Pfeiffer) sindromas 

Q75.06 „Dobilo lapo“ formos kaukolė 
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Klyblatšadelio (Kleeblattschadel) kaukolės deformacijos sindromas 

Q75.09 Kita ir nepatikslinta kraniosinostozė 
Kraniosinostozė, neklasifikuojama kitaip 

Netaisyklingas kaukolės kaulų suaugimas 

Q75.1 Kraniofacialinė dizostozė 
Kruzono (Crouzon) liga 

Q75.2 Hipertelorizmas 

Q75.3 Makrocefalija 

Q75.31 Šeiminė (gerybinė) makrocefalija 

Q75.39 Kita ir nepatikslinta makrocefalija 
Makrocefalija, neklasifikuojama kitaip 

Q75.4 Mandibulofacialinė dizostozė 

Išskyrus: mandibulofacialinę dizostozę, pasireiškiančią nevisiška Tričerio Kolinso *-Frančeseti] [-Klaino] 

(Treacher Collins [-Franceschetti] [-Klein]) sindromo forma (Q87.04) 

Q75.5 Okulomandibulinė dizostozė 

Išskyrus: mandibulofacialinę dizostozę, pasireiškiančią nevisiška Halermano-Štreifo (Hallerman-Streiff) 

sindromo forma (Q87.05) 

Q75.8 Kitos patikslintos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos 

Q75.81 Frontonazalinė displazija 
Vidurinės (medialinės) dalies skelto veido sindromas 

Q75.89 Kitos patikslintos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos 
Įgimtas kaukolės kaulo nebuvimas 

Įgimta kaktos deformacija 

Platibazija (plokščiapamatystė) 

Q75.9 Įgimta kaukolės ir veido kaulų formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta anomalija: 

• veido kaulų, neklasifikuojama kitaip 

• kaukolės, neklasifikuojama kitaip 

Q76 Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos 

Išskyrus: įgimtas stuburo ir krūtinės kaulų bei raumenų deformacijas (Q67.5- – Q67.8) 

Q76.0 Uţdaras įskilas stuburas (Spina bifida occulta) 

Išskyrus: meningocelę (nugaros smegenų) (Q05.-) 
atvirą įskilą stuburą (cistinį) (Q05.-) 

Q76.1 Klipelio-Feilio (Klippel-Feil) sindromas 
Kaklo slankstelių suaugimo sindromas 

Q76.2 Įgimta spondilolistezė ir spondilolizė 

Įgimta spondilolozė 
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Išskyrus: įgytą spondilolistezę (M43.1-) 
 įgytą spondilolizę (M43.0-) 

Q76.21 Įgimta spondilolistezė 

Q76.22 Įgimta spondilolizė 

Q76.3 Įgimta skoliozė dėl   įgimtų kaulinių deformacijų   

Suaugimas ar netaisyklinga segmentacija su skolioze 

Q76.31 Pusė slankstelio su įgimta skolioze 

Q76.39 Įgimta skoliozė dėl kito patikslinto įgimto kaulų nesusiformavimo  
Įgimta skoliozė  - dėl įgimto kaulų nesusiformavimo, neklasifikuojama kitaip 
Kifoskoliozė    }  

Q76.4 Kitos stuburo formavimosi ydos, nesusijusios su skolioze 

Išskyrus: įgimtas formavimosi ydas su skolioze (Q67.5-, Q76.3-) 

Q76.41 Įgimtas slankstelio (-ių) nebuvimas 

Q76.42 Įgimtas kryţkaulio slankstelio (-ių) nebuvimas 
Kryžkaulio agenezė 

Q76.43 Įgimtos kito slankstelio (-ių) anomalijos 
Įgimtos: 

• lumbosakralinio (juosmens ir kryžkaulio) slankstelio (-ių) anomalijos 

• lumbosakralinės (juosmens ir kryžkaulio) srities (sąnario) formavimosi yda 

Q76.44 Įgimta pozicinė (posturalinė) lordozė (stuburo išlinkimas į priekį) 

Q76.45 Pusė slankstelio 

Q76.49 Kitos įgimtos stuburo formavimosi ydos 
Įgimti: 

• stuburo suaugimas   } 
• kupra     } 
• kifozė (stuburo išlinkimas į užpakalį)  } 
• lordozė (stuburo išlinkimas į priekį)  } neklasifikuojami kitaip 
Stuburo formavimosi yda   } 
Platispondilizė (slankstelių plokštuma)  } 
Papildomas slankstelis   } 

Q76.5 Kaklinis šonkaulis 
Papildomas šonkaulis kaklo srityje 

Q76.6 Kitos įgimtos šonkaulių formavimosi ydos 

Q76.61 Įgimtas šonkaulio nebuvimas 

Q76.62 Įgimtas šonkaulių suaugimas 

Q76.63 Papildomas šonkaulis 

Išskyrus: kaklinį šonkaulį (Q76.5) 

Q76.69 Kitos įgimtos šonkaulių formavimosi ydos 
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Įgimta šonkaulių formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: trumpų šonkaulių sindromą (Q77.2) 

Q76.7 Įgimta krūtinkaulio formavimosi yda 

Q76.71 Įgimtas krūtinkaulio nebuvimas 

Q76.72 Įskilas krūtinkaulis (Sternum bifidum) 

Q76.79 Kitos patikslintos įgimtos krūtinkaulio formavimosi ydos 
Įgimta krūtinkaulio formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q76.8 Kitos įgimtos krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos 

Q76.9 Įgimta krūtinės ląstos kaulų formavimosi yda, nepatikslinta  

Q77 Osteochondrodisplazija su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais 

Išskyrus: mukopolisacharidozę (E76.0–E76.3) 

Q77.0 Achondrogenezė 

Q77.00 Achondrogenezė, nepatikslinta 

Q77.01 Achondrogenezė, I tipo 

Q77.02 Achondrogenezė, II tipo 

Q77.03 Hipochondrogenezė 

Q77.09 Kita achondrogenezė 

Q77.1 Tanatoforinis ţemas ūgis 
Tanatoforinis  žemaūgiškumas / trigonocefalinė asociacija 

Tanatoforinė displazija (su „dobilo lapo“ formos kaukole) 

Q77.2 Trumpų šonkaulių sindromas 
Asfiksinė krūtinės ląstos displazija *Žiono (Jeune)] 

Žiono (Jeune) sindromas 

Q77.3 Taškinė chondrodisplazija 
Įgimta kalkėjanti (kalcifikacinė) chondrodistrofija (Chondrodystrophia calcificans congenita) 

Įgimta dauginė epifizinė displazija 

Konradi -Hunermano (Conradi (-Hunerman) sindromas 

Klubų ir pečių (galūnių viršūnių) sindromas 

Išskyrus: varfarino sukelta embriopatija (Q86.2) 

Q77.4 Achondroplazija 
Achondroplazinis  žemaūgiškumas 

Hipochondroplazija 

Įgimta osteosklerozė 

Q77.5 Distrofinė displazija 
Distrofinis  žemaūgiškumas 

Q77.6 Chondroektoderminė displazija 
Eliso-van Kreveldo (Ellis-van Creveld) sindromas 
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Q77.7 Spondiloepifizinė displazija 

Q77.8 Kitos osteochondrodisplazijos su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais 

Q77.81 Metatropinis ţemaūgiškumas 
Metatropinė displazija 

Q77.82 Metafizinė chondroplazija 
Metafizinė dizostozė 

Q77.89 Kitos osteochondrodisplazijos su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais 
Akrodizostozė 

Knysto (Kniest) displazija 

Q77.9 Osteochondrodisplazija su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais, nepatikslinta 

Q78 Kitos osteochondrodisplazijos 

Q78.0 Nebaigtinė osteogenezė 
Įgimtas kaulų trapumas (Fragilitas ossium) 

Osteopsatirozė (kaulų trapumas) 

Q78.1  Daugybinė kaulų fibrodisplazija  
Olbraito (-MakKuno) (-Šternbergo) (Albright (-McCune) (-Sternberg) sindromas 

Q78.2 Osteopetrozė 
Alberso-Šenbergo (Albers-Schönberg) sindromas 

Q78.3 Progresuojanti diafizinė displazija 
Kamurati-Engelmano (Camurati-Engelmann) sindromas 

Q78.4 Enchondromatozė 
Mafuči (Maffucci) sindromas 

Olje (Ollier) liga 

Q78.5 Metafizinė displazija 
Pailo (Pyle) sindromas 

Q78.6 Dauginės įgimtos egzostozės 
Diafizinė aklazija 

Q78.8 Kitos patikslintos osteochondrodisplazijos 
Osteopoikilozė 

Q78.9 Osteochondrodisplazija, nepatikslinta 
Chondrodistrofija, neklasifikuojama kitaip 

Osteodistrofija, neklasifikuojama kitaip 

Q79 Įgimtos raumenų ir skeleto  sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: įgimtą kreivakaklystę (sternomastoidinę) (Q68.0) 

Q79.0 Įgimta diafragminė išvarţa 

Išskyrus: įgimtą stemplės angos išvaržą (Q40.1) 

Q79.1 Kitos įgimtos diafragmos formavimosi ydos 
Diafragmos nebuvimas 

Įgimta diafragmos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 
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Diafragmos eventracija 

Q79.2  Virkštelės išvarţa  
Omfalocelė 

Išskyrus: bambos išvaržą (K42.-) 

Q79.3  Įgimta eventracija (gastrošizė)  

Q79.4 „Dţiovintos slyvos“ pilvo („Prune belly“) sindromas 

Q79.5 Kitos įgimtos pilvo sienos formavimosi ydos 

Išskyrus: bambos išvaržą (K42.-) 

Q79.6 Elerso-Danloso (Ehlers-Danlos) sindromas 

Q79.8 Kitos įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos 
Nebuvimas: 

• raumens 

• sausgyslės 

Papildomas raumuo 

Įgimta amiotrofija 

Įgimti: 

• persmaugiantys raiščiai 

• sausgyslės sutrumpėjimas 

Polando (Poland) sindromas 

Q79.9 Įgimtos raumenų ir skeleto  sistemos formavimosi ydos, nepatikslintos 
Įgimta: 

• anomalija, neklasifikuojama kitaip  - raumenų ir skeleto sistemos, neklasifikuojamos kitaip 
• deformacija, neklasifikuojama kitaip  }  

KITOS ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS 

(Q80–Q89) 

Q80 Įgimta ichtiozė (ţuvies oda) 

Išskyrus: Refsumo (Refsum) ligą (G60.1) 

Q80.0 Paprastoji ichtiozė (Ichthyosis vulgaris) 

Q80.1 Su lytimi susijusi ichtiozė 

Q80.2 Lamelarinė ichtiozė 
Kolodijinis kūdikis 

Q80.3 Įgimta pūslinė ichtiozinė eritrodermija 

Q80.4 Arlekino vaisius 

Q80.8 Kita įgimta ichtiozė 

Q80.9 Įgimta ichtiozė, nepatikslinta 

Q81 Pūslinė epidermolizė 

Q81.0 Paprastoji pūslinė epidermolizė 
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Išskyrus: Kokaino (Cockayne) sindromą (Q87.11) 

Q81.1 Letalinė pūslinė epidermolizė 
Herlico (Herlitz) sindromas 

Q81.2 Distrofinė pūslinė epidermolizė 

Q81.8 Kita pūslinė epidermolizė 

Q81.9 Pūslinė epidermolizė, nepatikslinta 

Q82 Kitos įgimtos odos formavimosi ydos 

Išskyrus: enteropatinį akrodermatitą (E83.2) 
įgimtą eritropoezinę porfiriją (E80.0) 

pilonidalinę cistą arba sinusą (L05.-) 

Stardžo-Vėberio (-Dimitri) (Sturge-Weber (-Dimitri) sindromą (Q85.82) 

Q82.0 Paveldėta limfedema 

Q82.1 Pigmentinė kseroderma 

Q82.2 Mastocitozė 
Pigmentinė urtikarija (dilgėlinė) 

Išskyrus: piktybinę mastocitozę (C96.2) 

Q82.3 Pigmento nelaikymas 

Q82.4 Ektoderminė displazija (anhidrozinė) 

Išskyrus: Eliso-van Kreveldo (Ellis-van Creveld) sindromą (Q77.6) 

Q82.5 Įgimtas nepiktybinis apgamas 
Įgimta žymė (gandro gnybis), neklasifikuojama kitaip 

Apgamas: 

• plokščioji hemangioma (naevus flammeus) 

• portveino dėmė 

• kraujinis 

• žemuoginis 

• kraujagyslinė dėmė, neklasifikuojama kitaip 

• karpinis 

Išskyrus: balintos kavos spalvos dėmes (Café au lait spots) (L81.3) 
šlakus (L81.4) 

apgamą: 

• voratinklinį (I78.1) 

• melanocitinį (D22.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (D22.-) 

• pigmentinį (D22.-) 

• vorinį (I78.1) 

• žvaigždinį (I78.1) 

Q82.8 Kitos patikslintos įgimtos odos formavimosi ydos 

Anomalios delno raukšlės 

Papildomos odos išaugos 

Šeiminė gerybinė pūslinė *Heili-Heili (Hailey-Hailey)] 

Sudribusi oda (Cutis laxa) (hiperelastiška) 

Dermatoglifikos anomalijos 
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Paveldima delnų ir padų keratozė (suragėjimas) 

Folikulinė keratozė *Darjė-Vaito (Darier-White)] 

Išskyrus: Elerso-Danloso (Ehlers-Danlos) sindromą (Q79.6) 

Q82.9 Įgimta odos formavimosi yda, nepatikslinta  

Q83 Įgimtos krūties formavimosi ydos 

Išskyrus: krūtinės raumens nebuvimą (Q79.8) 

Q83.0 Įgimtas krūties nebuvimas, kai nėra spenelio 

Q83.1 Papildoma krūtis 
Pridėtinės krūtys 

Q83.2 Spenelio nebuvimas 

Q83.3 Papildomas spenelis 
Pridėtinis spenelis 

Q83.8 Kitos įgimtos krūties formavimosi ydos 
Krūties hipoplazija  

Q83.9 Įgimta krūties formavimosi yda, nepatikslinta 

Q84 Kitos įgimtos dangų formavimosi ydos 

Q84.0 Įgimtas plaukų nebuvimas 
Įgimta atrichozė 

Q84.1 Įgimtos morfologinės plaukų anomalijos, neklasifikuojamos kitur 
Karoliniai plaukai 

Moniletrichozė 

Žiediniai plaukai (Pili annulati) 

Spiraliniai plaukai (Pili torti) 

Išskyrus: Menkeso (Menkes) garbanų sindromą (E83.0) 

Q84.2 Kitos įgimtos plaukų formavimosi ydos 
Įgimta: 

• hipertrichozė (padidėjęs plaukuotumas) 

• plaukų formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Persistuojantys (išlikę) pūkeliai (lanugo) 

Q84.3 Anonichija 
Įgimtas nagų nebuvimas 

Išskyrus: nagų girnelės sindromą (Q87.23) 

Q84.4 Įgimta leukonichija 

Q84.5 Padidėję ar hipertrofavęsi nagai 
Įgimtas nago padidėjimas 

Pachionichija 

Q84.6 Kitos įgimtos nagų formavimosi ydos 
Įgimti: 

• kreivas nagas 
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• koilonichija (įdubę nagai) 

• nagų formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q84.8 Kitos patikslintos įgimtos dangų formavimosi ydos 

Q84.81 Įgimta odos aplazija (Aplasia cutis congenita) 

Q84.89 Kitos patikslintos įgimtos dangų formavimosi ydos 

Q84.9 Įgimta dangų formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija, neklasifikuojama kitaip  - dangų, neklasifikuojama kitaip 
• deformacija, neklasifikuojama kitaip  }  

Q85 Fakomatozės, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: ataksinę telangiektaziją *Luiso-Baro (Louis-Bar)] (G11.3) 
 šeiminę dizautonomiją *Raili-Dei (Riley-Day) sindromą+ (G90.1) 

Q85.0 Neurofibromatozė (nepiktybinė) 
0233

Fon Reklinghauseno (Von Recklinghausen) liga 

Apima: morfologinį kodą M9540 su elgesio kodu /1 

Išskyrus: Fon Reklinghauseno (Von Recklinghausen) kaulų ligą (E21.0) 

Q85.1 Tuberozinė sklerozė 
Burnevilio (Bourneville) liga 

Epiloja  

Q85.8 Kitos fakomatozės 

Išskyrus: Mekelio-Gruberio (Meckel-Gruber) sindromą (Q61.9) 

Q85.81 Poitso-Jegerso (Peutz-Jeghers) sindromas 

Q85.82 Stardţo-Veberio (-Dimitri) (Sturge-Weber (-Dimitri) sindromas 

Q85.83 Fon Hipelio-Lindau (Von Hippel-Lindau) sindromas 

Q85.84 Gardnerio (Gardner) sindromas 
Osteomatozės ir žarnyno polipozės sindromas 

Q85.89 Kitas patikslintos fakomatozės 

Q85.9 Fakomatozė, nepatikslinta 
Hamartozė, neklasifikuojama kitaip 

Q86 Įgimti formavimosi ydų sindromai, sukelti ţinomų egzogeninių prieţasčių, 

neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: su jodo trūkumu susijusį hipotiroidizmą (E00–E02) 
 neteratogeninį medžiagų, patekusių per placentą ar su motinos pienu, poveikį (P04.-) 

Q86.0 Vaisiaus alkoholinis sindromas (dismorfinis) 

Q86.1 Vaisiaus hidantoininis sindromas 
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Medou (Meadow) sindromas 

Q86.2 Varfarino sukeltas dismorfizmas 

Q86.8 Kiti įgimti formavimosi ydų sindromai, sukelti ţinomų egzogeninių prieţasčių  

Q86.81 Valproato sukeltos įgimtos formavimosi ydos  

Q86.82 Vitamino A sukeltos įgimtos formavimosi ydos  

Q86.83 Talidomido sukeltos įgimtos formavimosi ydos   

Q86.84 Citotoksinių medţiagų sukeltos įgimtos formavimosi ydos   

Q86.85 Kitų vaistų sukeltos įgimtos formavimosi ydos  

Išskyrus: varfarino sukeltą dismorfizmą (Q86.2) 

Q86.86 Jonizuojančios radiacijos sukeltos įgimtos formavimosi ydos   

Q86.87 Gyvsidabrio metilo sukeltos įgimtos formavimosi ydos   

Q86.89 Kitų patikslintų egzogeninių prieţasčių sukeltos įgimtos formavimosi ydos  

Q87 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, paţeidţiantys daugelį sistemų  

0005  

Q87.0 Įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai paţeidţiantys veido išvaizdą 

Q87.01 Akrocefalopolisindaktilija 
Akrocefalopolisindaktilija, I tipo, Noako (Noack) sindromas 

Akrocefalopolisindaktilija, II tipo, Karpenterio (Carpenter) sindromas 

Q87.02 Akrocefalosindaktilija  
Aperto (Apert) sindromas 

Vogto (Vogt) cefalodaktilija 

Q87.03 Kriptoftalmo sindromas 
Freizerio (Fraser) sindromas 

Q87.04 Tričerio Kolinso [-Frančeseti] [-Klaino] (Treacher Collins [-Franceschetti] [-Klein]) sindromas 

Išskyrus: mandibulofacialinę dizostozę kaip atskirą anomaliją (Q75.4) 

Q87.05 Halermano-Štreifo (Hallerman-Streiff) sindromas 

Išskyrus: okulomandibulinę dizostozę kaip atskirą anomaliją (Q75.5) 

Q87.06 Pjero Robino (Pierre Robin) seka 
Robino (Robin) seka ir sindromas 

Q87.07 Pena-Šokjero (Pena-Shokeir) sindromas 
Kamptodaktilijos, ankilozės, veido anomalijų ir plaučių hipoplazijos sindromas 

Q87.09 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai pakenkiantys veidui 
Įgimtas formavimosi ydos sindromas, labiausiai pakenkiantis veidui, neklasifikuojamas kitaip 

Ciklopija (vienakystė) *ciklopas+ *ciklopizmas+ *sinoftalmija+ 

Diskraniopigofalangizmas 

Paveldima progresuojanti artrooftalmopatija 
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Sindromas: 

• Goldenharo (Goldenhar) 

• Mebijaus (Moebius) 

• Moro (Mohr) 

• Okuloaurikulovertebralinis *Hemifacialinė mikrosomija+ 

• Orofaciodigitalinis, I ir II tipų 

• Stiklerio (Stickler) 

• Trikorinofalanginis, I ir II tipų *Langerio-Gidjono (Langer-Giedion)] 

• Ulricho-Faichtigerio (Ullrich-Feichtiger) 

• „Švilpiantis veidas“ 

Išskyrus: cherubizmą (K10.8) 
 Vardenburgo (Waardenburg) sindromą (E70.3) 

Q87.1 Įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai susiję su maţu ūgiu (ţemaūgiškumu) 

Išskyrus: Eliso-van Kreveldo (Ellis-van Creveld) sindromą (Q77.6) 
 Ternerio -Ulricho (Turner (-Ullrich) sindromą (Q96.-) 

Q87.11 Kokaino (Cockayne) sindromas 

Q87.12 Kornelijos de Lanţ (Cornelia de Lange) sindromas 
Amsterdamo nykštukas *Brachmano de Lanž (Brachmann-de Lange) sindromas] 

Q87.13 Nunano (Noonan) sindromas 
Panašus į Ternerio (Turner) sindromas 

Q87.14 Preiderio-Vilio (Prader-Willi) sindromas 

Q87.15 Raselo-Silverio (Russell-Silver) sindromas 

Q87.16 Sekelio (Seckel) sindromas 
„Paukščio galvos“  - žemaūgiškumas 
Pirmykštis mikrocefalinis - 

Q87.17 Smito-Lemli-Opitco (Smith-Lemli-Opitz) sindromas 
7-dehidrocholesterolio reduktazės trūkumas 

Q87.18 Sjogreno-Larsono (Sjögren-Larsson) sindromas 

Riebusis alkoholis: nikotinamido adenino dinukleotido oksidoreduktazės trūkumas 

Q87.19 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai susiję su maţu ūgiu (ţemaūgiškumu) 
Įgimtas formavimosi ydos sindromas, labiausiai susijęs su mažu ūgiu (žemaūgiškumu), neklasifikuojamas 

kitaip 

Sindromas: 

• Arskogo (Aarskog) 

• Dubovico (Dubowitz) 

• Robinovo-Silvermano-Smito (Robinow-Silverman-Smith) 

Q87.2 Įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai paţeidţiantys galūnes 

Išskyrus: Fankoni (Fanconi) anemiją, kai nėra stipinkaulio (D61.0) 

Q87.21 Holto-Oramo (Holt-Oram) sindromas 

Q87.22 Klipelio-Trenone-Vėberio (Klippel-Trenaunay-Weber) sindromas 

Q87.23 Nagų ir girnelės sindromas 
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Q87.24 Rubinšteino-Teibi (Rubinstein-Taybi) sindromas 

Q87.25 Sirenomelijos sindromas 

Q87.26 Trombocitopenija, kai nėra stipinkaulio sindromo 
Trombocitopenija, kai nėra stipinkaulio *TAR+ 

Q87.27 VATER asociacija 
VACTERL asociacija 

Q87.29 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, labiausiai paţeidţiantys galūnes 
Įgimtas formavimosi ydos sindromas, labiausiai pažeidžiantis galūnes, neklasifikuojamas kitaip 

Q87.3 Įgimti formavimosi ydų sindromai, susiję su pagreitėjusiu augimu 

Q87.31 Bekvito-Vydemano (Beckwith-Wiedemann) sindromas 
Bekvito (Beckwith) sindromas 

Q87.32 Sotoso (Sotos) sindromas 
Cerebralinis gigantizmas 

Q87.33 Vyverio (Weaver) sindromas 

Q87.39 Kiti patikslinti įgimti formavimosi ydų sindromai, susiję su pagreitėjusiu augimu 
Įgimtas formavimosi ydos sindromas, susijęs su pagreitėjusiu augimu 

Q87.4 Marfano (Marfan) sindromas 
Arachnodaktilija, neklasifikuojama kitaip 

Q87.5 Kiti patikslinti formavimosi ydų sindromai su kitais skeleto  pakitimais 

Q87.8 Kiti patikslinti formavimosi ydų sindromai, neklasifikuojami kitur 

Q87.81 Alporto (Alport) sindromas 
1438 Paveldimasis nefritas 

Q87.82 Lorenso-Muno-Bydlo (Laurence-Moon-Biedl) sindromas 

Lorenso-Muno [-Barde]-Bydlo (Laurence-Moon [-Bardet] -Biedl) sindromas 

Q87.83 Celvegerio (Zellweger) sindromas 
Celvegerio (Zellweger) sindromas yra peroksisominis sutrikimas  

Išskyrus: pseudo Celvegerio (Zellweger) sindromą (E88.8) 
 panašų į Celvegerio (Zellweger) sindromą (E88.8) 

Q87.84 Viljamo (William) sindromas 

Q87.85 Angelmano (Angelman) sindromas 

Q87.86 CHARGE sindromas 
CHARGE asociacija 

Pastaba: kiekviena akronimo CHARGE raidė rodo tam tikrą diagnostinę savybę: 

 C – koloboma 

 H – širdies defektai 

 A – choanų atrezija 
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 R – pavėluotas augimas ir (arba) vystymasis 

 G – genitalijų hipoplazija 

 E – ausies formavimosi ydos 

Q87.89 Kiti patikslinti formavimosi ydų sindromai, neklasifikuojami kitur 

Q89 Kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 

 

Q89.0 Įgimtos bluţnies formavimosi ydos 

Q89.01 Įgimta asplenija 
Įgimtas blužnies nebuvimas 

Q89.09 Kitos patikslintos bluţnies formavimosi ydos 
Įgimta splenomegalija *blužnies hiperplazija+ 

Papildoma    }  
Ektopinė     }  
Hipoplazija    - blužnis (-ies) 
Formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip  }  
Deformacija    }  

Išskyrus: prieširdžių auselių izomerizmą (su asplenija arba polisplenija) (Q20.6) 

Q89.1 Įgimtos antinksčių formavimosi ydos 

Q89.11 Įgimtas antinksčių nebuvimas 

Q89.12 Įgimta antinksčių hipoplazija 

Q89.19 Kitos patikslintos įgimtos antinksčių formavimosi ydos 
Papildomas    } 
Ektopinis     } antinkstis (-čio) 
Formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip  } 

Išskyrus: įgimtą antinksčių hipoplaziją (E25.0) 

Q89.2 Kitų endokrininių liaukų įgimtos formavimosi ydos 

Q89.21 Įgimtos hipofizės formavimosi ydos 

Q89.22 Įgimtos skydinės liaukos formavimosi ydos 

Q89.23 Išlikusi skydliaukės ir lieţuvio cista 

Q89.24 Skydliaukės ir lieţuvio cista 

Q89.25 Įgimtos prieskydinės liaukos formavimosi ydos 

Q89.26 Įgimtos uţkrūčio liaukos formavimosi ydos 

Q89.29 Kitų patikslintų endokrininių liaukų įgimtos formavimosi ydos 
Įgimta endokrininės liaukos formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q89.3 Atvirkštinė padėtis (Situs inversus) 
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Išskyrus: dekstrokardiją (dešiniaširdystę), neklasifikuojamą kitaip (Q24.0) 
levokardiją (Q24.1) 

Q89.30 Atvirkštinė padėtis, nepatikslinta 
Atvirkštinė padėtis, nepatikslinta 

Q89.31 Dekstrokardija (dešiniaširdystė) su atvirkštine padėtimi 

Q89.32 Veidrodinė (atvirkštinė) prieširdţių translokacija su atvirkštine padėtimi 

Q89.33 Pilvo atvirkštinė padėtis 
Pilvo skersinė padėtis 

Pilvo organų transpozicija  

Q89.34 Krūtinės ląstos atvirkštinė padėtis 
Krūtinės ląstos skersinė padėtis 

Krūtinės ląstos organų transpozicija  

Q89.35 Kartagenerio (Kartagener) sindromas 
Kartagenerio (Kartagener) triada 

Išskyrus: kitas nejudrių žiuželių sindromas (J98.8) 

Q89.39 Kita patikslinta atvirkštinė padėtis 

Q89.4 Suaugę dvyniai 

Q89.41 Dicefalija (dvigalvystė) 
Su dviem galvomis 

Q89.42 Kraniopagai (suaugę galvomis) 
Galvomis suaugę dvyniai 

Q89.43 Torakopagai (suaugę krūtinėmis) 
Krūtinėmis suaugę dvyniai 

Q89.44 Ksifopagai (suaugę krūtinkauliais) 
Krūtinkauliais ir dubeniu suaugę dvyniai 

Q89.45 Pipopagai (suaugę sėdmenimis) 
Sėdmenimis suaugę dvyniai 

Q89.46 Širdies neturintis dvynys 

Q89.49 Kiti patikslinti suaugę dvyniai 
Suaugę dvyniai, neklasifikuojami kitaip 

Q89.7 Įgimtos dauginės formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: įgimtus formavimosi ydų sindromus, pažeidžiančius daugelį sistemų (Q87.-) 

Q89.71 Dismorfinės savybės 
Dismorfizmas, neklasifikuojamas kitaip 

Q89.79 Įgimtos dauginės formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur 
Dauginės įgimtos: 

• anomalijos, neklasifikuojamos kitaip 

• deformacijos, neklasifikuojamos kitaip 
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Q89.8 Kitos patikslintos įgimtos formavimosi ydos 

Q89.81 Uodeginės displazijos seka 

Q89.89 Kitos patikslintos įgimtos formavimosi ydos 
Įgimta formavimosi yda, neklasifikuojama kitaip 

Q89.9 Įgimta formavimosi yda, nepatikslinta  
Įgimta: 

• anomalija, neklasifikuojama kitaip 

• deformacija, neklasifikuojama kitaip 

CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR 

(Q90–Q99) 

Q90 Dauno (Down) sindromas 

Q90.0 21 chromosomos trisomija (neatsiskyrimas  mejozės metu) 

Q90.1 21 chromosomos trisomija, mozaicizmas (neatsiskyrimas  mitozės metu ) 

Q90.2 21 chromosomos trisomija, translokacija 

Q90.9 Dauno (Down) sindromas, nepatikslintas 
21 chromosomos trisomija, neklasifikuojama kitaip 

Q91 Edvardso (Edwards) ir Patau (Patau) sindromai 

Q91.0 18 chromosomos trisomija (neatsiskyrimas  mejozės metu ) 

Q91.1 18 chromosomos trisomija, mozaicizmas (neatsiskyrimas  mitozės metu ) 

Q91.2 18 chromosomos trisomija, translokacija 

Q91.3 Edvardso (Edwards) sindromas, nepatikslintas 

Q91.4 13 chromosomos trisomija (neatsiskyrimas  mejozės metu ) 

Q91.5 13 chromosomos trisomija, mozaicizmas (neatsiskyrimas  mitozės metu ) 

Q91.6 13 chromosomos trisomija, translokacija 

Q91.7 Patau (Patau) sindromas, nepatikslintas 

Q92 Kitos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur 

Apima: nesubalansuotas translokacijas ir intarpus (insercijas) 

Išskyrus: 13, 18, 21 chromosomų trisomijas (Q90–Q91) 

Q92.0 Visos chromosomos trisomija (neatsiskyrimas  mejozės metu ) 

Q92.1 Visos chromosomos trisomija, mozaicizmas (neatsiskyrimas  mitozės metu ) 

Q92.2 Dalinė didesnės chromosomos dalies trisomija 
Viso peties ar didesnės chromosomos dalies duplikacija 

Q92.3 Dalinė maţesnės chromosomos dalies trisomija 
Chromosomos peties dalies duplikacija 
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Q92.4 Prometafazinių chromosomų duplikacijos  

Q92.5 Duplikacijos ir kiti sudėtingi persitvarkymai 

Q92.6 Papildomos ţymeninės chromosomos 

Q92.7 Triploidija ir poliploidija 

Q92.8 Kitos patikslintos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos 

Q92.9 Autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, nepatikslintos 

Q93 Autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur 

Q93.0 Visos chromosomos monosomija (neatsiskyrimas per mejozę) 

Q93.1 Visos chromosomos monosomija, mozaicizmas (neatsiskyrimas per mitozę) 

Q93.2 Ţiedinė arba dicentrinė chromosoma 

Q93.3 4 chromosomos trumpojo peties delecija 
Volfo-Hiršorno (Wolff-Hirschorn) sindromas 

Q93.4 5 chromosomos trumpojo peties delecija 
Kri-du-šat (Cri-du-chat) („Katės kniaukimo“) sindromas 

Q93.5 Chromosomos dalies kitos delecijos 

Q93.6 Prometafazinių chromosomų delecijos   

Q93.7 Delecijos ir kiti sudėtingi persitvarkymai 

Q93.8 Kitos autosomų delecijos 

Q93.9 Autosomų delecijos, nepatikslintos 

Q95 Subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai ţymenys, neklasifikuojami kitur 

Apima: robertsonines ir subalansuotas abipuses (reciprokines) translokacijas bei intarpus (insercijas) 

Q95.0 Subalansuota normalaus individo translokacija ir intarpas (insercija) 

Q95.1 Normalaus individo chromosomų inversija  

Q95.2 Subalansuotas nesveiko individo chromosomų persitvarkymas 

Q95.3 Subalansuotas nesveiko individo lytinių chromosomų / autosomų persitvarkymas 

Q95.4 Individai su ţymeniniu heterochromatinu 

Q95.5 Individai su trapiomis autosomų vietomis 

Q95.8 Kiti subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai ţymenys 

Q95.9 Subalansuotas persitvarkymas ir struktūrinis ţymuo, nepatikslintas  

Q96 Ternerio (Turner) sindromas 

Bonevi-Ulricho (Bonnevie Ullrich) sindromas 

Ternerio-Ulricho (Turner Ullrich) sindromas 

Išskyrus: Nunano (Noonan) sindromą (Q87.13) 
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panašų į Ternerio (Turner) sindromą (Q87.13) 

Q96.0 Kariotipas 45,X  

Q96.1 Kariotipas 46,X iso (Xq)  

Q96.2 Kariotipas 46,X su anomalia lytine chromosoma, išskyrus iso (Xq)  

Q96.3 Mozaicizmas, 45,X/46,XX arba XY 

Q96.4 Mozaicizmas, 45,X/ kita ląstelių linija (-os) su anomalia lytine chromosoma 

Q96.8 Kiti Ternerio (Turner) sindromo variantai 

Q96.9 Ternerio (Turner) sindromas, nepatikslintas 

Q97 Kitos lytinių chromosomų anomalijos, kai yra moteriškasis fenotipas, neklasifikuojamos 

kitur 

Išskyrus: Ternerio (Turner) sindromą (Q96.-) 

Q97.0 Kariotipas 47,XXX  

Q97.1 Moteris, turinti daugiau kaip tris X chromosomas 

Q97.2 Mozaicizmas, ląstelių linijos, turinčios įvairų X chromosomų skaičių 

Q97.3 Moteris, kurios kariotipas 46,XY 

Q97.8 Kitos patikslintos lytinių chromosomų anomalijos, moteriškasis fenotipas 

Q97.9 Lytinių chromosomų anomalijos, moteriškasis fenotipas, nepatikslintos 

Q98 Kitos lytinių chromosomų anomalijos, kai yra vyriškasis fenotipas, neklasifikuojamos 

kitur 

Q98.0 Klainefelterio (Klinefelter) sindromas, kariotipas 47,XXY 

Q98.1 Klainfelterio (Klinefelter) sindromas, vyras, turintis daugiau kaip dvi X chromosomas 

Q98.2 Klainfelterio (Klinefelter) sindromas, vyras, kurio kariotipas 46,XX 

Q98.3 Kiti vyrai, turintys 46,XX kariotipą 

Q98.4 Klainfelterio (Klinefelter) sindromas, nepatikslintas 

Q98.5 Kariotipas 47,XYY 

Q98.6 Vyras, turintis struktūriškai anomalią lytinę chromosomą 

Q98.7 Vyras su lytinių chromosomų mozaicizmu 

Q98.8 Kitos patikslintos lytinių chromosomų anomalijos, vyriškasis fenotipas 

Q98.9 Lytinių chromosomų anomalijos, vyriškasis fenotipas, nepatikslintos 

Q99 Kitos chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur 

Q99.0 Chimera 46,XX/46,XY 
Chimera 46,XX/46,XY tikrasis hermafroditas 
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Q99.1 46,XX tikrasis hermafroditas 
46, XX su nediferencijuotomis lytinėmis liaukomis 

46,XY su nediferencijuotomis lytinėmis liaukomis 

Grynoji lytinių liaukų disgenezė 

Q99.2 Fragili X chromosoma 
Fragilios X chromosomos sindromas 

Q99.8 Kitos patikslintos chromosomų anomalijos 
Palisterio-Kiliano (Pallister-Killian) mozaikos sindromas 

Q99.9 Chromosomų anomalijos, nepatikslintos 

 

18 SKYRIUS 

SIMPTOMAI, POŢYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI 

LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR  

(R00–R99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

R00–R09 Simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos ir kvėpavimo sistemomis 

R10–R19 Simptomai ir poţymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu 

R20–R23 Simptomai ir poţymiai, susiję su oda ir poodiniu audiniu 

R25–R29 Simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir griaučių sistemomis 

R30–R39 Simptomai ir poţymiai, susiję su šlapimo organų sistema 

R40–R46 Simptomai ir poţymiai, susiję su paţinimo, suvokimo ypatybėmis, emocine būsena ir elgesiu 

R47–R49 Simptomai ir poţymiai, susiję su kalba ir balsu 

R50–R69 Bendrieji simptomai ir poţymiai 

R70–R79 Nenormalūs kraujo tyrimo duomenys be diagnozės 

R80–R82 Nenormalūs šlapimo tyrimo duomenys be diagnozės 

R83–R89 Nenormalūs kitų organizmo skysčių, medţiagų ir audinių tyrimo duomenys be diagnozės 

R90–R94 Nenormalūs diagnostinių ir funkcinių tyrimų duomenys be diagnozės 

R95–R99 Nepatikslintos ir neţinomos mirties prieţastys 

Pastaba: šis skyrius apima simptomus, pakitimus, nenormalius klinikinių ir kitokių tyrimų rezultatus bei patologines būkles, 

neklasifikuojamas kitur.  

 Požymiai ir simptomai, gana aiškiai susiję su tam tikra diagnoze, priskirti atitinkamam poskyriui kituose 

klasifikacijos skyriuose. Šio skyriaus poskyriai apima ne visai tiksliai nurodytas būkles ir simptomus, kurie, be 

būtinų tyrimų galutinei diagnozei nustatyti, rodo dvi ar kelias ligas arba pažeistas organizmo sistemas. Beveik visi 

šio skyriaus poskyriai gali būti apibūdinti kaip „neklasifikuojami kitaip“, „nežinomos etiologijos“ ar „praeinantys“. 

Norėdami nustatyti, kurie simptomai ir požymiai priskirtini šiam, o kurie – kitiems skyriams, naudokitės Abėcėline 

rodykle. Kiti skirsniai, pažymėti .8, priskiriami kitiems simptomams, kurių kitur šioje klasifikacijoje nurodyti 

negalima.  

 Būklės, požymiai ar simptomai, įtraukti į poskyrius R00–R99, sudarytos iš:  

a) atvejų, kai negalima suformuluoti tikslesnės diagnozės net ir tada, kai visi šiam atvejui būdingi reiškiniai buvo 

ištirti;  
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b) požymių ir simptomų, kurie nustatyti šios būklės pradžioje, bet yra nepastovūs ir jų priežasčių negalima 

nustatyti;  

c) laikinų diagnozių tiems pacientams, kurie negrįžo tolesniam ištyrimui ar priežiūrai;  

d) kitur nurodytų atvejų, kai reikia atlikti tyrimą ar gydyti iki diagnozės nustatymo;  

e) atvejų, kai dėl kokios nors priežasties nebuvo galima tiksliau nustatyti diagnozės;  

f)  tam tikrų simptomų, kuriems reikia papildomos informacijos ir kurie kelia medicinos priežiūros problemų. 

Išskyrus: pakitimus, gautus per motinos tyrimą prieš gimdymą (O28.-) 
tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00–P96) 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU KRAUJOTAKOS IR KVĖPAVIMO SISTEMOMIS 

(R00–R09) 

R00 Širdies ritmo sutrikimai 

Išskyrus: perinatalinio laikotarpio ligas (P29.1) 
 patikslintus ritmo sutrikimus (I47–I49) 

R00.0 Tachikardija, nepatikslinta  
Greitas širdies plakimas 

Tachikardija:  

• sinoaurikulinė, neklasifikuojama kitaip 

• sinusinė, neklasifikuojama kitaip 

R00.1 Bradikardija, nepatikslinta 
Bradikardija: 

• sinoatrialinė 

• sinusinė 

• dėl nervo klajoklio poveikio 

Lėtas širdies plakimas 

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

R00.2 Širdies plakimai, perplakimai 
Širdies plakimo jutimas, suvokimas 

R00.8 Kiti ir nepatikslinti širdies ritmo sutrikimai 

R01 Širdies ūţesiai ir širdies tonai 

Išskyrus: atsiradusius perinataliniu laikotarpiu (P29.82) 

R01.0 Gerybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai 
Funkciniai širdies ūžesiai 

R01.1 Širdies ūţesiai, nepatikslinti 
Širdies ūžesiai, neklasifikuojami kitaip 

R01.2 Kiti širdies garsai  
Širdies tonų duslumas, sustiprėjimas ar susilpnėjimas 

Perikardo trynimosi ūžesys 

R02 Gangrena, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: gangreną sergant: 
• ateroskleroze (I70.24) 
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• cukriniu diabetu (E1-.52, E1-.69, E1-.73) 

• kitomis periferinių kraujagyslių ligomis (I73.-) 

tam tikrų vietų gangreną – žr. Abėcėlinę rodyklę 

dujinę gangreną (A48.0) 

gangreninę piodermiją (L88) 

R03 Anomalus kraujospūdis be diagnozės 

R03.0 Padidėjęs kraujospūdis be hipertenzijos diagnozės 

Pastaba: ši kategorija taikytina tada, kai reikia pažymėti padidėjusio kraujospūdžio epizodą pacientui, kuriam 

nebuvo diagnozuota hipertenzija arba jeigu tai nustatyta atsitiktinai. 

R03.1 Maţas kraujospūdis, nepatikslintas 

Išskyrus: hipotenziją: 
• neurogeninę ortostatinę (G90.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (I95.-) 

nėštumo hipotenzijos sindromą (O26.5) 

R04 Kraujavimas iš kvėpavimo takų 

R04.0 Kraujavimas iš nosies 

R04.1 Kraujavimas iš gerklės 

Išskyrus: hemoptozę (atsikosėjimą krauju) (R04.2) 

R04.2 Hemoptozė (atsikosėjimas krauju) 
Skrepliai su krauju 

Kosulys, atkosint kraujo 

R04.8 Kraujavimas iš kitų kvėpavimo takų vietų 
Kraujavimas iš plaučių, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: perinatalinį kraujavimą iš plaučių (P26.-) 

R04.9 Kraujavimas iš kvėpavimo takų, nepatikslintas 

R05 Kosulys 

Išskyrus: kosulį, atkosint kraujo (R04.2) 
psichogeninį kosulį (F45.34) 

R06 Kvėpavimo sutrikimai 

Išskyrus: kvėpavimo: 
• sustojimą (R09.2) 

• distreso sindromą: 

 • naujagimių (P22.-) 

 • suaugusiųjų (J80) 

• nepakankamumą: 

 • neklasifikuojamą kitaip (J96.-) 

 • naujagimių (P28.5) 

R06.0 Dispnėja (dusulys) 
Ortopnoja 

Kvėpavimo nepakankamumas 



698 

 

Išskyrus: praeinančią naujagimių tachipnoją (P22.1) 

R06.1 Stridoras (švilpesys) 

Išskyrus: įgimtą gerklų stridorą (švilpesį) (P28.89) 
  laringizmą (švilpiantį) (J38.5) 

R06.2 Gargimas 

R06.3 Periodiškas kvėpavimas 
Čeino-Stokso (Cheyne-Stokes) kvėpavimas 

R06.4 Hiperventiliacija 

Išskyrus: psichogeninę hiperventiliaciją (F45.34) 

R06.5 Kvėpavimas pro burną 
Knarkimas 

Išskyrus: burnos sausumą, neklasifikuojamą kitaip (R68.2) 

R06.6 Ţagsėjimas 

Išskyrus: psichogeninį žagsėjimą (F45.34) 

R06.7 Čiaudėjimas 

R06.8 Kiti ir nepatikslinti kvėpavimo sutrikimai 
Apnėja, neklasifikuojama kitaip 

Kvėpavimo sulaikymas (priepuoliai) 

Smaugimo jausmas 

Dūsavimas 

Išskyrus: apnėją: 
• naujagimių (P28.4-) 

• miego: 

 • naujagimių (pirminę) (P28.3) 

 • neklasifikuojamą kitaip (G47.3-) 

R07 Gerklės ir krūtinės skausmas 

Išskyrus: disfagiją (R13) 
epideminę mialgiją (B33.0) 

skausmą: 

• krūtinės (N64.4) 

• kaklo (M54.2) 

gerklės skausmą (ūmų), neklasifikuojamą kitaip (J02.9) 

R07.0 Gerklės skausmas 

R07.1 Krūtinės skausmas kvėpuojant 
Skausmingas kvėpavimas 

R07.2 Skausmas širdies plote 

R07.3 Kiti krūtinės skausmai 
Priekinės krūtinės sienos skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

R07.4 Krūtinės skausmas, nepatikslintas 
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R09 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos ir kvėpavimo sistemomis 

Išskyrus: kvėpavimo: 
• distreso sindromą: 

 • suaugusiųjų (J80) 

 • naujagimių (P22.-) 

• nepakankamumą: 

 • neklasifikuojamą kitaip (J96.-) 

 • naujagimių (P28.5) 

R09.0 Asfiksija 

Išskyrus: asfiksiją, sukeltą: 
• gimdymo (P21.-) 

• anglies monoksido (T58) 

• svetimkūnio kvėpavimo takuose (T17.-) 

• intrauterinę (P20.-) 

• trauminę (T71) 

R09.1 Pleuritas 

Išskyrus: pleuritą su skysčiu pleuros ertmėje (J90) 

R09.2 Kvėpavimo sustojimas 
Širdies ir kvėpavimo nepakankamumas 

R09.3 Skreplių pakitimai 
Pakitimai: 

• kiekio   }  
• spalvos   - skreplių 
• kvapo   }  
Gausus skrepliavimas  }   

Išskyrus: skreplius su kraujo priemaiša (R04.2) 

R09.8 Kiti patikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos ir kvėpavimo sistemomis 

R09.88 Kiti patikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su kraujotakos sistema 
Ūžesys (arterinis) 

Silpnas pulsas 

R09.89 Kiti patikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su kvėpavimo sistema 
Krūtinės: 

• pakitęs perkusijos garsas 

• trinties garsai 

• būgno garsas 

Karkesys 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO SISTEMA IR PILVU  

(R10–R19)  

Išskyrus: kraujavimą iš virškinimo trakto: 
• naujagimių (P54.0–P54.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (K92.0–K92.2) 

žarnų obstrukciją: 

• naujagimių (P76.-) 
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• neklasifikuojamą kitaip (K56.-) 

pilorospazmą: 

• įgimtą arba kūdikių (Q40.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (K31.3) 

simptomus ir požymius, susijusius su šlapimo organų sistema (R30–R39) 

simptomus, priskirtinus lyties organams: 

• moterų (N94.-) 

• vyrų (N48–N50) 

R10 Pilvo ir dubens skausmas 

Išskyrus:   nugaros skausmą (M54.-) 
vidurių pūtimą ir į jį panašias būkles (R14) 

inkstų dieglį (N23) 

R10.0 Ūminis pilvo skausmas 
Stiprus pilvo skausmas (išplitęs) (lokalizuotas) (su įtempta pilvo siena) 

R10.1 Skausmas viršutinėje pilvo dalyje 
Epigastrinis skausmas 

R10.2 Dubens ir tarpvietės skausmas 

R10.3 Skausmas kitose apatinės pilvo dalies srityse 

R10.4 Kitas ir nepatikslintas pilvo skausmas 
Pilvo jautrumas, neklasifikuojamas kitaip 

Dieglys (kolika): 

• kūdikio 

• neklasifikuojamas kitaip 

R11 Pykinimas ir vėmimas 

Išskyrus: hematemezę (vėmimą krauju): 
• naujagimių (P54.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (K92.0) 

vėmimą: 

• gausų nėščiųjų (O21.-) 

• po virškinimo organų operacijų (K91.0) 

• naujagimių (P92.0) 

• psichogeninį (F50.5) 

R12 Rėmuo  

Išskyrus: dispepsiją (K30) 

R13 Rijimo sutrikimas (disfagija) 

Sunkumas ryjant 

R14 Pilvo pūtimas ir į jį panašios būklės 

Pilvo tempimas (dėl dujų) 

Pilvo pūtimas 

Atsirūgimas 

Skausmas dėl dujų 

Timpanitas (pilvo) (žarnų) 
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Išskyrus: psichogeninę aerofagiją (F45.3-) 

R15 Išmatų nelaikymas 

1808 Enkoprezė (nesulaikomas išmatų išskyrimas), neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: neorganinės kilmės (F98.1) 

R16 Hepatomegalija ir splenomegalija, neklasifikuojamos kitur 

R16.0 Hepatomegalija (kepenų padidėjimas), neklasifikuojama kitur 
Hepatomegalija, neklasifikuojama kitaip 

R16.1 Splenomegalija (bluţnies padidėjimas), neklasifikuojama kitur 
Splenomegalija, neklasifikuojama kitaip 

R16.2 Hepatomegalija (kepenų padidėjimas) su splenomegalija (bluţnies padidėjimu), 

neklasifikuojamos kitur 

Hepatosplenomegalija, neklasifikuojama kitaip 

R17 Gelta, nepatikslinta  

Išskyrus: naujagimių geltą (P55, P57–P59) 

R18 Ascitas 

Skystis pilvaplėvės ertmėje 

R19 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu   

Išskyrus: ūminį pilvo skausmą  (R10.0) 

R19.0 Pilvo ertmės ir dubens organų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 
Difuzinis ar išplitęs pabrinkimas arba apimties padidėjimas: 

• pilvo ertmės, neklasifikuojamas kitaip 

• dubens, neklasifikuojamas kitaip 

• bambos srities 

Išskyrus: pilvo tempimą (dėl dujų) (R14) 
 ascitą (R18) 

R19.1 Nenormalūs ţarnų garsai 
Nesantys žarnų garsai 

Sustiprėję žarnų garsai 

R19.2 Matoma peristaltika 
Sustiprėjusi peristaltika 

R19.3 Pilvo sienos rigidiškumas 

Išskyrus: susijusį su stipriu pilvo skausmu (R10.0) 

R19.4 Sutrikusi ţarnų funkcija 

Išskyrus: vidurių užkietėjimą (K59.0) 
 funkcinį viduriavimą (K59.1) 

R19.5 Kiti išmatų pakitimai 
0046 



702 

 

Nenormali spalva 

Gausios 

Gleivės  }  
Kraujas  - išmatos (-ų) (-ose) 

Išskyrus: juodas išmatas (meleną): 
• naujagimių (P54.1) 

• neklasifikuojamas kitaip (K92.1) 

R19.6 Halitozė (blogas kvapas) 

R19.8 Kiti patikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU ODA IR POODINIU AUDINIU 

(R20–R23) 

R20 Odos jautrumo sutrikimai 

Išskyrus: disociacię anesteziją ir jutimų praradimą (F44.6) 
psichogeninius sutrikimus (F45.8) 

R20.0 Odos nejautra 

R20.1 Odos hipestezija 

R20.2 Odos parestezija 
„Skruzdėlių bėgiojimo“ jutimas 

Dilgčiojimas („badymo adatomis“ jutimas) 

Perštinti oda 

Išskyrus: galūnių tirpimą (akroparesteziją) (I73.8) 

R20.3 Padidėjęs jautrumas (hiperestezija) 

R20.8 Kiti ir nepatikslinti odos jutimo sutrikimai 

R21 Bėrimas ir kiti nespecifiniai odos pakitimai 

 

R22 Lokalizuotas odos ir poodţio pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

Apima: poodinius mazgelius (lokalius) (paviršinius) 

Išskyrus: nenormalius radinius per diagnostinius tyrimus (R90–R93) 
padidėjusius limfmazgius (R59.-) 

vietinę riebalų sankaupą (E65) 

paburkimą ir gumbą: 

• krūtyje (N63) 

• pilvo ertmėje ar dubenyje (R19.0) 

edemą (R60.-) 

paburkimą: 

• pilvo ertmėje ar dubenyje (R19.0) 

• sąnaryje (M25.4-) 

R22.0 Lokalus galvos pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R22.1 Lokalus kaklo pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 
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R22.2 Lokalus liemens pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R22.3 Lokalus rankų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R22.4 Lokalus kojų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R22.7 Lokalus daugelio vietų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R22.9 Lokalus nepatikslintos vietos pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas 

R23 Kiti odos pakitimai 

R23.0 Cianozė (pamėlynavimas) 

Išskyrus: galūnių cianozę (akrocianozę) (I73.8) 
naujagimių cianozės priepuolius (P28.2) 

R23.1 Blyškumas 
Šalta ir drėgna oda 

R23.2 Paraudimas 
Per didelis paraudimas 

Išskyrus: menopauzės ir moters klimakso laikotarpiu (N95.1) 

R23.3 Spontaninė ekchimozė (dėminė kraujosruva) 
Petechija (maža taško dydžio kraujosruva odoje) 

Išskyrus: vaisiaus ir naujagimio ekchimozę (P54.5) 
 purpurą (D69.-) 

R23.4 Odos struktūros pakitimai 
1810 

Gležna    } 
Lupimasis (deskvamacija) } 
Plona     } 
Neatspari   } oda (-os) 
Trapi     } 
Sukietėjimas  } 
Žvynuotumas  } 
Odos įplyšimas: 

• atsitiktinis 

• netrauminis 

Išskyrus: epidermio sustorėjimą, neklasifikuojamą kitaip (L85.9) 
 trauminį odos įplyšimą – nurodykite atviros žaizdos kodą (žr. Abėcėlinę rodyklę) 

R23.8 Kiti ir nepatikslinti odos pakitimai 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU NERVŲ, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOMIS 

(R25–R29) 

R25 Nenormalūs nevalingi judesiai 

Išskyrus: specifinius judėjimo sutrikimus (G20–G26) 
stereotipinius judėjimo sutrikimus (F98.4) 

tiką (F95.-) 
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R25.0 Nenormalūs galvos judesiai 

R25.1 Drebėjimas, nepatikslintas  

Išskyrus: chorėją, neklasifikuojamą kitaip (G25.5) 
drebėjimą: 

• savaiminį (G25.0) 

• isterinį (F44.4) 

• sąmoningą (G25.2) 

R25.2 Mėšlungis ir spazmas 
1336 

Išskyrus: karpopedinį spazmą (R29.0) 
kūdikio spazmus (G40.4-) 

R25.3 Fascikuliacija (raumeninių skaidulų pluoštelio susitraukimai) 
Trūkčiojimas, neklasifikuojamas kitaip 

R25.8 Kiti ir nepatikslinti anomalūs nevalingi judesiai 

R26 Eisenos ir judėjimo sutrikimai 

Išskyrus: ataksiją: 
• paveldimąją (G11.-) 

• lokomotorinę (sifilinę) (A52.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (R27.0) 

nejudrumo sindromą (parapleginį) (M62.3-) 

R26.0 Ataksinė eisena 
Svirduliuojanti eisena 

R26.1 Paralyţinė eisena 
Spazminė eisena 

R26.2 Pasunkėjęs vaikščiojimas, neklasifikuojamas kitur 

R26.3 Nejudrumas 
„Prirakintas“ prie lovos 

„Prirakintas“ prie kėdės 

R26.8 Kiti ir nepatikslinti eisenos ir judėjimo sutrikimai 
Kojų netvirtumas, neklasifikuojamas kitaip 

R27 Kiti koordinacijos sutrikimai 

Išskyrus: ataksinę eiseną (R26.0) 
paveldimąją ataksiją (G11.-) 

galvos sukimąsi (svaigulį), neklasifikuojamą kitaip (R42) 

R27.0 Ataksija, nepatikslinta 
1804 

R27.8 Kiti ir nepatikslinti koordinacijos sutrikimai  

R29 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir skeleto sistemomis 

R29.0 Tetanija  
Karpopedalinis spazmas 
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Išskyrus: tetaniją: 
• isterinę (F44.5) 

• naujagimių (P71.3) 

• prieskydinių liaukų (E20.9) 

• po skydliaukės pašalinimo (E89.2) 

R29.1 Meningizmas 

R29.2 Nenormalūs refleksai 
1342 

Išskyrus: nenormalius vyzdžio refleksus (H57.0) 
sustiprėjusį vėmimo refleksą (J39.2) 

vazovaginę reakciją arba apalpimą (R55) 

R29.3 Nenormali laikysena 

R29.4 Traškantis klubo sąnarys 

Išskyrus: įgimtas klubo sąnario deformacijas (Q65.-) 

R29.5 Neurologinis nesuvokimas 
Asomatognozija 

Hemiakinezija 

Vienpusis neatidumas 

Dalinis erdvės nesuvokimas 

Kairiosios kūno pusės nesuvokimas 

Jutimo išnykimas 

Jutimo nesuvokimas 

Regimasis ir erdvinis nesuvokimas 

R29.6 Polinkis griūti, neklasifikuojamas kitur 

1806 

Polinkis griūti dėl senatvės arba kitų neaiškių sveikatos sutrikimų 

Išskyrus:  pasunkėjusį vaikščiojimą (R26.2) 
svaigulį ir galvos sukimąsi (R42) 

apalpimą ir kolapsą (R55) 

R29.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų, raumenų ir griaučių 

sistemomis 

R29.88 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su nervų sistema 

R29.89 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su raumenų ir griaučių sistema 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU ŠLAPIMO ORGANŲ SISTEMA 

(R30–R39) 

R30 Skausmas, susijęs su šlapinimusi 

Išskyrus: psichogeninį skausmą, susijusį su šlapinimusi (F45.35) 

R30.0 Sutrikęs šlapinimasis (dizurija) 
Spazminis šlapinimasis (strangurija) 

R30.1 Mėšlungiškas potraukis šlapintis (tenezmas) 
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R30.9 Skausmingas šlapinimasis, nepatikslintas 
Skausmingas šlapinimasis, neklasifikuojamas kitaip 

R31 Hematurija, nepatikslinta 

Išskyrus: pasikartojančią ar pastovią hematuriją (N02.-) 

R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas 

1808 Šlapimo nelaikymas (enurezė), neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: neorganinės kilmės enurezę (F98.0) 
  šlapimo nelaikymą patiriant stresą ir kitą patikslintą šlapimo nelaikymą (N39.3–N39.4) 

R33 Šlapimo susilaikymas (retencija) 

 

R34 Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir maţas šlapimo kiekis (oligurija) 

Išskyrus: šias būkles kaip komplikaciją: 
• aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.4) 

• nėštumo, gimdymo ir ankstyvo periodo po gimdymo (O26.88, O90.4) 

R35 Gausus šlapinimasis (poliurija) 

Dažnas šlapinimasis 

Naktinis šlapinimasis 

Išskyrus: psichogeninę poliuriją (F45.35) 

R36 Išskyros iš šlaplės 

Išskyros iš varpos 

Uretrorėja (išskyros iš šlaplės) 

R39 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su šlapimo organų sistema 

R39.0 Šlapimo skyrimasis į audinius (ekstravazacija) 

R39.1 Kiti šlapinimosi sutrikimai 
Nesiryžimas šlapintis 

Silpna šlapimo srovė 

Šlapimo srovės nutrūkimas 

R39.2 Ekstrarenalinė uremija 
Prerenalinė uremija 

R39.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su šlapimo organų sistema 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU PAŢINIMO, SUVOKIMO YPATYBĖMIS, EMOCINE 

BŪSENA IR ELGESIU 

(R40–R46) 

Išskyrus: tas būkles, kurios sudaro protinių sutrikimų dalį (F00–F99) 

R40 Mieguistumas (somnolencija), sustingimas (stuporas) ir koma 

1905 
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Išskyrus: komą: 
• diabetinę (E10–E14) 

• hepatinę (K72.-) 

• hipoglikeminę (nediabetinę) (E15) 

• naujagimių (P91.5) 

• esant galvos sužalojimui, klasifikuojamam 19 skyriuje (S06.01–S06.05) 

• ureminę (N19) 

R40.0 Mieguistumas (somnolencija) 
Mieguistumas 

R40.1 Sustingimas (stuporas) 
Prekoma 

Išskyrus: sustingimą: 
• katatoninį (F20.2) 

• depresinį (F31–F33) 

• disocijuojantį (F44.2) 

• maniakinį (F30.2) 

R40.2 Koma, nepatikslinta 
Sąmonės netekimas, neklasifikuojamas kitaip 

R41 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su atpaţinimu ir supratimu 

Išskyrus: disociacijos [konversijos] sutrikimus (F44.-) 

R41.0 Dezorientacija, nepatikslinta  
Sumišimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: psichogeninę dezorientaciją (F44.88) 

R41.1 Anterogradinė amnezija 

R41.2 Retrogradinė amnezija 

R41.3 Kitos amnezijos rūšys 
Amnezija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: amnezijos sindromą: 
• dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo (F10–F19 su bendru ketvirtuoju skaičiumi .6) 

• organinį (F04.9) 

praeinančią visišką amneziją (G45.4) 

R41.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su atpaţinimu ir supratimu 
0532 

R42 Svaigulys ir galvos sukimasis 

Galvos sukimasis 

Svaigulys, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: galvos svaigimo sindromus (H81.-) 

R43 Uoslės ir skonio sutrikimai 

R43.0 Anosmija (uoslės nebuvimas) 

R43.1 Parosmija (uoslės sutrikimas) 
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R43.2 Parageuzija (blogo skonio burnoje pojūtis) 

R43.8 Kiti ir nepatikslinti uoslės ir skonio sutrikimai 
Mišrūs uoslės ir skonio sutrikimai 

R44 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu 

Išskyrus: odos jutimo sutrikimus (R20.-) 

R44.0 Klausos haliucinacijos 

R44.1 Regos haliucinacijos 

R44.2 Kitos haliucinacijos 

R44.3 Haliucinacijos, nepatikslintos  

R44.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir poţymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu 

R45 Simptomai ir poţymiai, susiję su emocine būsena 

R45.0 Nervingumas 
Nervinė įtampa 

R45.1 Neramumas ir susijaudinimas 

R45.2 Liūdnumas 
Susirūpinimas, neklasifikuojamas kitaip 

R45.3 Demoralizacija ir apatija 

R45.4 Irzlumas ir pyktis 

R45.5 Priešiškumas 

R45.6 Fizinis siautėjimas 

R45.7 Emocinio šoko ir streso būsena, nepatikslinta 

R45.8 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su emocine būsena 

R45.81 Saviţudybės įsivaizdavimas  
Polinkis į savižudybę 

Išskyrus: savižudybės įsivaizdavimą, kuris sudaro protinių sutrikimų dalį (F00–F99) 

R45.89 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su emocine būsena 

R46 Simptomai ir poţymiai, susiję su išvaizda ir elgesiu 

R46.0 Labai bloga asmeninė higiena 

R46.1 Keista (groteskinė) asmens išvaizda 

R46.2 Keistas ir nesuprantamas elgesys 

R46.3 Perdėtas aktyvumas 

R46.4 Lėtumas ir bloga reakcija 
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Išskyrus: sustingimą (stuporą) (R40.1) 

R46.5 Įtarumas ir akivaizdus išsisukinėjimas 

R46.6 Perdėtas susirūpinimas ir domėjimasis įtampą sukeliančiais reiškiniais 

R46.7 Neįprastas daugiaţodţiavimas ir detalizavimas, darantis neaiškią konsultacijos ir kontakto 

prieţastį 

R46.8 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su išvaizda ir elgesiu 
Aplaidumas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: nepakankamas maisto ir vandens vartojimas dėl aplaidumo (R63.6) 

SIMPTOMAI IR POŢYMIAI, SUSIJĘ SU KALBA IR BALSU 

(R47–R49) 

R47 Kalbos sutrikimai, neklasifikuojami kitur  

Išskyrus: autizmą (F84.0–F84.1) 
greitakalbę (F98.6) 

specifinius kalbos vystymosi sutrikimus (F80.-) 

mikčiojimą (F98.5) 

R47.0 Disfazija ir afazija 
0606 

Išskyrus: progresuojančią izoliuotą afaziją (G31.0) 

R47.1 Dizartrija ir anartrija 

R47.8 Kiti ir nepatikslinti kalbos sutrikimai 

R48 Disleksija ir kitos simbolinės disfunkcijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: specifinius mokymosi įgūdžių formavimosi sutrikimus (F81.-) 

R48.0 Disleksija ir aleksija 

R48.1 Agnozija 

R48.2 Apraksija 

R48.8 Kiti ir nepatikslinti simbolinių funkcijų sutrikimai 
Akalkulija 

Agrafija 

R49 Balso pakitimai 

Išskyrus: psichogeninius balso sutrikimus (F44.4) 

R49.0 Disfonija 
Užkimimas 

R49.1 Afonija 
Balso netekimas 

R49.2 Hipernazalizacija ir hiponazalizacija 

R49.8 Kiti ir nepatikslinti balso sutrikimai 
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Balso pakitimai, neklasifikuojami kitaip 

BENDRIEJI SIMPTOMAI IR POŢYMIAI 

(R50–R69) 

R50 Neaiškios kilmės karščiavimas 

Išskyrus: neaiškios kilmės karščiavimą: 
• gimdymo (O75.2) 

• naujagimių (P81.9) 

karščiavimą po gimdymo, neklasifikuojamą kitaip (O86.4) 

R50.2  Vaistų sukeltas karščiavimas 

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). 

R50.8 Kitos rūšies patikslintas karščiavimas 
Karščiavimas su: 

• drebuliu 

• šaltkrėčiu 

Nuolatinis karščiavimas 

R50.9 Karščiavimas, nepatikslintas  
Hiperpireksija, neklasifikuojama kitaip 

Karščiavimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: piktybinę hiperpireksiją dėl anestezijos (T88.3) 

R51 Galvos skausmas  

Veido skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: netipinį veido skausmą (G50.1) 
migreną ir kitus galvos skausmo sindromus (G43–G44) 

trišakio nervo neuralgiją (G50.0) 

R52 Skausmas, neklasifikuojamas kitur 

1807 

Apima: skausmą, kurio negalima priskirti kuriam nors organui ar kūno vietai 

Išskyrus: asmens lėtinį skausmo sindromą (F62.8) 
galvos skausmą (R51) 

skausmą: 

• pilvo (R10.-) 

• nugaros (M54.9-) 

• krūties (N64.4) 

• krūtinės (R07.1–R07.4) 

• ausies (H92.0) 

• akies (H57.1) 

• sąnario (M25.5-) 

• galūnės (M79.6-) 

• juosmens srities (M54.5) 

• dubens ir tarpvietės srities (R10.2) 

• psichogeninį (F45.4) 

• peties (M75.8) 

• stuburo (M54.-) 
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• gerklės (R07.0) 

• liežuvio (K14.6) 

• danties (K08.8) 

inkstų dieglius (N23) 

R52.0 Ūminis skausmas 

R52.1 Lėtinis nenumalšinamas skausmas 

R52.2 Kitos rūšies lėtinis skausmas 

R52.9 Skausmas, nepatikslintas 
Išplitęs skausmas, neklasifikuojamas kitaip 

R53 Negalavimas ir nuovargis 

Astenija, neklasifikuojama kitaip  

Silpnumas: 

• lėtinis 

• nervinis 

• neklasifikuojamas kitaip 

Bendras fizinis silpnumas 

Letargija 

Nuovargis 

Išskyrus: silpnumą: 
• įgimtą (P96.9) 

• senatvinį (R54) 

išsekimą ir nuovargį: 

• po kautynių (F43.0) 

• persitempus (T73.3) 

• dėl išorinio poveikio (T73.2) 

• dėl karščio (T67.-) 

• dėl neurastenijos (F48.0) 

• nėščiųjų (O26.88) 

• dėl senatvinės astenijos (R54) 

nuovargio sindromą: 

• neklasifikuojamą kitaip (F48.0) 

• po virusinės infekcijos (G93.3) 

R54 Senatvė 

Senas amžius - neminint psichozės 
Senatvė  } 
Senatviniai: 

• astenija 

• silpnumas 

Išskyrus: senatvinę psichozę (F03) 

R55 Apalpimas ir kolapsas 

Sąmonės netekimas 

Apalpimas 

Išskyrus: neurocirkuliacinę asteniją (F45.31) 
ortostatinę hipotenziją: 

• neurogeninę (G90.3) 

• neklasifikuojamą kitaip (I95.1) 
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šoką: 

• kardiogeninį (R57.0) 

• komplikuojantį ar pasireiškusį po: 

 • aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, O08.3) 

 • gimdymo (O75.1) 

• neklasifikuojamą kitaip (R57.9) 

• po operacijos (T81.1) 

Stoukso-Adamso (Stokes-Adams) priepuolį (I45.9) 

apalpimą (dėl): 

• miego ančio sudirginimo (G90.0) 

• karščio (T67.1) 

• psichogeninį (F48.8) 

būklę be sąmonės, neklasifikuojamą kitaip (R40.2) 

R56 Priepuoliai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: priepuolius ir traukulius: 
• sergant diabetu su hipoglikemija (E1-.64) 

• disocijuojančius (F44.5) 

• sergant epilepsija (G40–G41) 

• naujagimių (P90) 

R56.0 Karščio priepuolis 
1809 

R56.8 Kiti ir nepatikslinti priepuoliai 
Priepuolis, neklasifikuojamas kitaip 

Priepuolis (konvulsinis), neklasifikuojamas kitaip 

R57 Šokas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: šoką (dėl): 
• anestezijos (T88.2) 

• anafilaktinį (dėl): 

 • žalingo maisto poveikio (T78.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (T78.2) 

 • seruminį (T80.5) 

• komplikuojantį arba po aborto, negimdinio nėštumo ar nėštumo su pūsline išvisa (O00–O07, 

O08.3) 

• elektros (T75.4) 

• žaibo (T75.0) 

• akušerinį (O75.1) 

• po operacijos (T81.1) 

• psichinį (F43.0) 

• septinį (A41.9) 

• trauminį (T79.4) 

toksinio šoko sindromą (A48.3) 

R57.0 Kardiogeninis šokas 

R57.1 Hipovoleminis šokas 

R57.8 Kitas šokas 
Endotoksinis šokas 

R57.9 Šokas, nepatikslintas  
Periferinės kraujo apytakos nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip 
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R58 Kraujavimas, neklasifikuojamas kitur 

Kraujavimas, neklasifikuojamas kitaip  

R59 Padidėję limfmazgiai 

Apima: patinusias liaukas 

Išskyrus: limfadenitą: 
• ūminį (L04.-) 

• lėtinį (I88.1) 

• mezenterinį (ūminį) (lėtinį) (I88.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (I88.9) 

R59.0 Lokalus limfmazgių padidėjimas 

R59.1 Išplitęs limfmazgių padidėjimas 
Limfadenopatija, neklasifikuojama kitaip 

R59.9 Padidėję limfmazgiai, nepatikslinti 

R60 Edema, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: ascitą (R18) 
naujagimių vandenę, neklasifikuojamą kitaip (P83.2) 

hidrotoraksą (krūtinplėvės ertmės vandenę) (J94.8) 

edemą: 

• angioneurozinę (T78.3) 

• smegenų: 

 • dėl gimdymo traumos (P11.0) 

 • neklasifikuojamą kitaip (G93.6) 

• nėščiųjų (O12.0) 

• paveldimąją (Q82.0) 

• gerklų (J38.4) 

• dėl prastos mitybos (E40–E46) 

• nosiaryklės (J39.2) 

• naujagimių (P83.3) 

• ryklės (J39.2) 

• plaučių (J81) 

R60.0 Lokali edema 

R60.1 Išplitusi edema 

R60.9 Edema, nepatikslinta  
Skysčių susilaikymas, neklasifikuojamas kitaip 

R61 Hiperhidrozė 

R61.0 Lokalus prakaitavimas 

R61.1 Išplitęs prakaitavimas 

R61.9 Hiperhidrozė, nepatikslinta 
Per gausus prakaitavimas 

Naktinis prakaitavimas 

R62 Normalios fiziologinės sklaidos, vystymosi sutrikimas 
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Išskyrus: sulėtėjusį lytinį brendimą (E30.0) 

R62.0 Uţdelstas augimas 
Pavėluotas reikiamos fiziologinio vystymosi pakopos pasiekimas 

Vėlyvas: 

• kalbos susiformavimas 

• vaikščiojimo įgūdžių įgijimas 

R62.8 Kitas normalios fiziologinės raidos sutrikimas 
Sulėtėjęs: 

• kūno masės didėjimas 

• augimas 

Infantilizmas, neklasifikuojamas kitaip 

Nepakankamas augimas 

Fizinis atsilikimas 

Išskyrus: fizinį atsilikimą dėl prastos mitybos (E45) 

R62.9 Normalios fiziologinės raidos sutrikimas, nepatikslintas 

R63 Simptomai ir poţymiai, susiję su maistu ir mityba 

Išskyrus: bulimiją, neklasifikuojamą kitaip (F50.2) 
neorganinės kilmės valgymo sutrikimus (F50.-) 

prastą mitybą (E40–E46) 

R63.0 Anoreksija 
Apetito stoka 

Išskyrus: nervinės kilmės apetito stoką (F50.0) 
 neorganinės kilmės apetito stoką (F50.8) 

R63.1 Polidipsija 
Troškulys 

R63.2 Polifagija 
Gausus valgymas 

Per gausus maitinimasis, neklasifikuojamas kitaip 

R63.3 Probleminė ir sutrikusi mityba 
Mitybos problema, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: naujagimių maitinimo problemas (P92.-) 
 neorganinės kilmės kūdikio maitinimo sutrikimus (F98.2) 

R63.4 Nenormalus kūno masės maţėjimas 

R63.5 Nenormalus kūno masės didėjimas 

Išskyrus: per didelį nėščiosios kūno masės didėjimą (O26.0) 
 nutukimą (E66.-) 

R63.6 Nepakankamas maisto ir vandens vartojimas dėl aplaidumo 

Išskyrus: aplaidumą, neklasifikuojamą kitaip (R46.8) 
 badavimą dėl: 

 • anoreksijos (R63.0) 

 • maisto trūkumo (X53) 

 troškulį dėl vandens trūkumo (X54) 
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R63.8 Kiti simptomai ir poţymiai, susiję su maistu ir mityba 

R64 Kacheksija 

Išskyrus: piktybinę kacheksiją (C80) 
 išsekimą dėl mitybos (E41) 

R68 Kiti bendrieji simptomai ir poţymiai 

R68.0 Hipotermija, nesusijusi su ţema aplinkos temperatūra 

Išskyrus: hipotermiją (dėl): 
 • anestezijos (T88.5) 

 • žemos aplinkos temperatūros (T68) 

 • naujagimių (P80.-) 

 • neklasifikuojamą kitaip (atsitiktinę) (T68) 

R68.1 Nespecifiniai simptomai, būdingi kūdikystei 
Pernelyg dažnas kūdikio verkimas 

Irzlus kūdikis 

Išskyrus: smegeninės kilmės naujagimių dirglumą (P91.3) 
 dantų dygimo sindromą (K00.7) 

R68.2 Sausa burna, nepatikslinta 

Išskyrus: sausą burną (dėl): 
 • dehidratacijos (E86) 

 • Sjogreno (Sjögren)] (sausojo) sindromo (M35.0) 

 seilių liaukų hiposekreciją (K11.7) 

R68.3 „Būgno lazdelių“ formos pirštai 

„Būgno lazdelių“ formos nagai 

Išskyrus: įgimtą: 
 • kreivą pirštą (Q68.1) 

 • kreivą nagą (Q84.6) 

R68.8 Kiti patikslinti bendrieji simptomai ir poţymiai 

R69 Neţinomos ir nepatikslintos sergamumo prieţastys 

Liga, neklasifikuojama kitaip 

Nediagnozuota liga, kurios pažeidimo vieta ar sistema nepatikslinta 

NENORMALŪS  KRAUJO TYRIMO DUOMENYS BE DIAGNOZĖS 

(R70–R79) 

Išskyrus: nenormalius: 
 • motinos tyrimo prieš gimdymą duomenis (O28.-) 

 • kraujo krešėjimą (D65–D68) 

 • lipidus (E78.-) 

 • trombocitus (D69.-) 

 • baltuosius kraujo kūnelius, klasifikuojamus kitur (D70–D72) 

 diagnostinius nenormalius radinius, klasifikuojamus kitur – žr. Abėcėlinę rodyklę 

 vaisiaus ir naujagimio kraujo krešėjimo bei hematologinius sutrikimus (P50–P61) 
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R70 Padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis ir pakitęs plazmos klampumas 

R70.0 Padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis 

R70.1 Pakitęs plazmos klampumas 

R71 Raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) pakitimai 

Nenormalūs raudonojo kraujo kūnelio: 

• morfologija, neklasifikuojama kitaip 

• tūris, neklasifikuojamas kitaip 

Anizocitozė 

Poikilocitozė 

Išskyrus: anemijas (D50–D64) 
 policitemiją: 

 • piktybinę (šeiminę) (D75.0) 

 • naujagimių (P61.1) 

 • antrinę (D75.1) 

 • tikrąją (D45) 

R72 Baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) pakitimai, neklasifikuojami kitur 

Sutrikusi leukocitų diferenciacija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: leukocitozę (D72.8) 

R73 Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje 

0403 

Apima: hiperglikemiją, nepatikslintą  

Išskyrus: cukrinį diabetą: 
• nėštumo, gimdymo ir pogimdyminiu periodais (O24.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (E10–E14) 

gliukozės reguliavimo sutrikimą (E09.-) 

naujagimių sutrikimus (P70.0–P70.2) 

hipoinsulinemiją po operacijos (E89.1) 

R74 Nenormalus fermentų kiekis serume 

R74.0 Padidėjęs transaminazės ir laktatdehidrogenazės [LDH] kiekis 

R74.8 Pakitęs kitų fermentų kiekis serume 
Pakitęs kiekis: 

• rūgščios fosfatazės 

• šarminės fosfatazės 

• amilazės 

• lipazės *triacilglicerolio lipazės+ 

R74.9 Nenormalus nepatikslinto fermento kiekis serume 

R75 Laboratoriniai ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] radiniai 

0102 Negalutiniai ŽIV mėginio radiniai naujagimiams 

Išskyrus: žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ infekcijos būklę be ligos požymių (Z21) 
žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltas ligas (B20–B24) 



717 

 

R76 Kiti nenormalūs imunologiniai radiniai serume  

R76.0 Padidėjęs antikūnų titras 

Išskyrus: izoimunizaciją nėštumo metu: 
• veikiančią vaisių ar naujagimį (P55.-) 

• neklasifikuojamą kitaip (O36.0–O36.1) 

R76.1 Anomali tuberkulino mėginio reakcija 

Anomalūs Mantu (Mantoux) mėginio rezultatai 

R76.2 Klaidingai teigiamas sifilio serologinis mėginys 
Klaidingai teigiama Vasermano (Wassermann) reakcija 

R76.8 Kiti patikslinti anomalūs imunologiniai radiniai serume  
Padidėjęs imunoglobulinų kiekis, neklasifikuojamas kitaip 

R76.9 Anomalūs imunologiniai radiniai serume, nepatikslinti  

R77 Kiti plazmos baltymų pakitimai 

Išskyrus: plazmos baltymų apykaitos sutrikimus (E88.0) 

R77.0 Albuminų pakitimai 

R77.1 Globulinų pakitimai 
Hiperglobulinemija, neklasifikuojama kitaip 

R77.2 Alfafetoproteino pakitimai 

R77.8 Kiti patikslinti plazmos baltymų pakitimai 

R77.9 Plazmos baltymų pakitimai, nepatikslinti 

R78 Vaistų ir kitų, normaliai kraujyje neaptinkamų medţiagų, nustatymas 

Išskyrus: protinius ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo (F10–F19) 

R78.0 Alkoholio nustatymas kraujyje 

Detalėms, susijusioms su alkoholio kiekiu, nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (Y90.-). 

R78.1 Opijaus preparatų nustatymas kraujyje 

R78.2 Kokaino nustatymas kraujyje 

R78.3 Haliucinogenų nustatymas kraujyje 

R78.4 Kitų vaistų, turinčių narkotinį poveikį, nustatymas kraujyje 

R78.5 Psichotropinių vaistų nustatymas kraujyje 

R78.6 Steroidinių preparatų nustatymas kraujyje 

R78.7 Nenormalaus sunkiųjų metalų kiekio nustatymas kraujyje 

R78.8 Kitų patikslintų medţiagų, normaliai neaptinkamų kraujyje, nustatymas 
Nenormalaus ličio kiekio nustatymas kraujyje 

R78.9 Kitų nepatikslintų ir normaliai kraujyje neaptinkamų medţiagų nustatymas 



718 

 

R79 Kiti nenormalūs kraujo cheminės sudėties radiniai 

Išskyrus: skysčių, elektrolitų ar šarmų ir rūgščių pusiausvyros sutrikimus (E86–E87) 
hiperurikemiją be ligos požymių (E79.0) 

hiperglikemiją, neklasifikuojamą kitaip (R73) 

hipoglikemiją: 

• naujagimių (P70.3–P70.4) 

• neklasifikuojamą kitaip (E16.2) 

specifinius radinius, būdingus šiems sutrikimams: 

• aminorūgščių apykaitos (E70–E72) 

• angliavandenių apykaitos (E73–E74) 

• lipidų apykaitos (E75.-) 

R79.0 Mineralinių medţiagų kiekio kraujyje pakitimai 
Nenormalus kiekis kraujyje: 

• kobalto 

• vario 

• geležies 

• magnio 

• mineralinių medžiagų, neklasifikuojamų kitur 

• cinko 

Išskyrus: nenormalų ličio kiekį kraujyje (R78.8) 
mineralinių medžiagų apykaitos pakitimus (E83.-) 

naujagimių hipomagnezemiją (P71.2) 

mineralinių medžiagų stoką dėl mitybos (E58–E61) 

R79.8 Kiti patikslinti kraujo cheminės sudėties pakitimai  
Nenormalus kraujo dujų kiekis 

R79.9 Nenormalūs kraujo cheminės sudėties radiniai, nepatikslinti 

NENORMALŪS  ŠLAPIMO TYRIMO DUOMENYS BE DIAGNOZĖS 

(R80–R82) 

Išskyrus: pakitimus, gautus per motinos tyrimą prieš gimdymą (O28.-) 
nenormalius radinius, klasifikuojamus kitur – žr. Abėcėlinę rodyklę 

specifinius radinius, būdingus šiems sutrikimams: 

• aminorūgščių apykaitos (E70–E72) 

• angliavandenių apykaitos (E73–E74) 

R80 Izoliuota proteinurija 

Albuminurija, neklasifikuojama kitaip 

Benso Džonso (Bence Jones) proteinurija 

Proteinurija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: proteinuriją: 
• nėštumo metu (O12.1) 

• izoliuotą, su specifiniais morfologiniais pakitimais (N06.-) 

• ortostatinę (N39.2) 

• nuolatinę (N39.1) 

R81 Glikozurija 

Išskyrus: inkstinę glikozuriją (E74.8) 
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R82 Kiti nenormalūs radiniai šlapime  

Išskyrus: hematuriją (R31) 
strėnų skausmą / hematurijos sindromą (N39.81) 

R82.0 Chilurija 

Išskyrus: parazitinę chiluriją (B74.-) 

R82.1 Mioglobinurija 

R82.2 Bilirubinurija 

R82.3 Hemoglobinurija 

Išskyrus: hemoglobinuriją: 
• dėl hemolizės, sukeltos išorinių priežasčių, neklasifikuojamos kitaip (D59.6) 

• paroksizminę naktinę *Markiafava-Mikeli (Marchiafava-Micheli)] (D59.5) 

R82.4 Acetonurija 
Ketonurija 

R82.5 Padidėjęs narkotikų, vaistų ir kitų biologinių medţiagų kiekis šlapime 
Padidėjęs kiekis šlapime: 

• 17-ketosteroidų 

• katecholaminų 

• indolilacto rūgšties 

• steroidų 

R82.6 Nenormalus nemedicininės paskirties medţiagų kiekis šlapime 
Anomalus sunkiųjų metalų kiekis šlapime 

R82.7 Nenormalūs šlapimo mikrobiologinio tyrimo duomenys 
Teigiami kultūrų pasėlio duomenys 

R82.8 Nenormalūs šlapimo citologinio ir histologinio tyrimo duomenys 

R82.9 Kiti ir nepatikslinti nenormalūs radiniai šlapime  
Ląstelės ir cilindrai šlapime  

Kristalurija 

Melanurija 

NENORMALŪS  KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ, MEDŢIAGŲ IR AUDINIŲ TYRIMO 

DUOMENYS BE DIAGNOZĖS 

(R83–R89) 

Išskyrus: nenormalius radinius: 
• tiriant motiną prieš gimdymą (O28.-) 

• tiriant: 

 • kraują, be diagnozės (R70–R79) 

 • šlapimą, be diagnozės (R80–R82) 

diagnostinius nenormalius radinius, klasifikuojamus kitur – žr. Abėcėlinę rodyklę 

Šie poskyriai su ketvirtuoju skaičiumi naudojami kartu su skirsniais R83–R89: 

.0  Nenormalus fermentų kiekis 

.1  Nenormalus hormonų kiekis 

.2  Nenormalus kitų narkotikų, vaistų ir biologinių medţiagų kiekis 
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.3  Nenormalus nemedicininės paskirties medţiagų kiekis 

.4  Nenormalūs imunologiniai radiniai 

.5  Nenormalūs mikrobiologiniai radiniai  

 Teigiami kultūrų pasėlio duomenys 

.6  Nenormalūs citologiniai radiniai  

 Nenormalus Papanikolo (Papanicolaou) testo tepinėlis 

.7  Nenormalūs histologiniai radiniai 

.8  Kiti nenormalūs radiniai  

 Nenormalūs chromosomų radiniai 

.9  Nepatikslinti nenormalūs radiniai 

R83      Nenormalūs smegenų skysčio tyrimo radiniai 

 

R84 Nenormalūs pavyzdţių iš kvėpavimo organų ir krūtinės ląstos tyrimo duomenys 

Nenormalūs radiniai: 

• nuoplovose iš bronchų 

• nosies sekrete 

• pleuros skystyje 

• skrepliuose 

• ryklės nuograndose 

Išskyrus: skreplius su kraujo priemaiša (R04.2) 

R85 Nenormalūs radiniai pavyzdţiuose iš virškinimo organų ir pilvo ertmės 

Nenormalūs radiniai: 

• pilvaplėvės skystyje 

• seilėse 

Išskyrus: išmatų pakitimus (R19.5) 

R86 Nenormalūs išskyrų iš vyro lyties organų tyrimo duomenys 

Nenormalūs radiniai: 

• priešinės liaukos (prostatos) sekrete 

• spermoje ir sėklinių pūslelių skystyje 

Nenormalūs spermatozoidai 

Išskyrus: azoospermiją (N46) 
 oligospermiją (N46) 

R87 Nenormalūs išskyrų iš moters lyties organų tyrimo duomenys 

Nenormalūs radiniai sekrete ir tepinėliuose iš: 

• gimdos kaklelio 

• makšties 

• išorinių moters lyties organų 

Išskyrus: carcinomą in situ (D05–D07.3) 
displaziją: 

• gimdos kaklelio (N87.-) 

• makšties (N89.0–N89.3) 

• išorinių moters lyties organų (N90.0–N90.3) 

R89 Nenormalūs kitų organų, sistemų ir audinių pavyzdţių tyrimų duomenys 
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Nenormalūs radiniai: 

• išskyrose iš spenelių 

• sinovijos skystyje 

• sekrete iš žaizdų 

NENORMALŪS DIAGNOSTINIŲ IR FUNKCINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS BE DIAGNOZĖS 

(R90–R94) 

Apima: nespecifinius nenormalius radinius diagnostiniuose vaizdo įrašuose, atliktuose: 
• kompiuterinės ašinės rentgeno tomografija [CAT scan] 

• magnetinio rezonanso vaizdu [MRI] [NMR] 

• teigiamų elektronų emisijos tomografija *PET scan] 

• termografija 

• ultragarsu [echograma] 

• rentgenu 

Išskyrus: pakitimus, gautus per motinos tyrimą prieš gimdymą (O28.-) 
 diagnostinius anomalius radinius, klasifikuojamus kitur – žr. Abėcėlinę rodyklę 

R90 Nenormalūs radiniai centrinės nervų sistemos diagnostiniuose vaizdo įrašuose  

R90.0 Intrakranijinio erdvinio darinio paţeidimas 

R90.8 Kiti nenormalūs radiniai centrinės nervų sistemos diagnostiniuose vaizdo įrašuose 
Nenormali echoencefalograma 

Baltosios smegenų medžiagos pažeidimai, neklasifikuojami kitaip 

R91 Nenormalūs radiniai plaučių diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

Nenormalūs židininiai pakitimai, neklasifikuojami kitaip 

Plaučių audinio tankio pakitimai, neklasifikuojami kitaip 

R92 Nenormalūs radiniai krūties diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

 

R93 Nenormalūs radiniai kitų organizmo struktūrų diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

R93.0 Nenormalūs radiniai kaukolės ir galvos diagnostiniuose vaizdo įrašuose, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: intrakranijinius erdvinius darinius (R90.0) 

R93.1 Nenormalūs radiniai širdies ir koronarinės kraujotakos diagnostiniuose vaizdo įrašuose 
Nenormalūs: 

• echokardiograma, neklasifikuojama kitaip 

• širdies šešėlis 

R93.2 Nenormalūs radiniai kepenų ir tulţies latakų diagnostiniuose vaizdo įrašuose 
Vaizdo įrašuose nematoma tulžies pūslė 

R93.3 Nenormalūs radiniai kitų virškinimo trakto dalių diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

R93.4 Nenormalūs radiniai šlapimo organų diagnostiniuose vaizdo įrašuose 
Prisipildymo defektas: 

• šlapimo pūslės 

• inkstų 

• šlapimtakių 
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Išskyrus: inksto hipertrofiją (N28.8) 

R93.5 Nenormalūs radiniai kitų pilvo vietų, įskaitant retroperitoninį tarpą, diagnostiniuose vaizdo 

įrašuose 

R93.6 Nenormalūs radiniai galūnių diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

Išskyrus: nenormalius radinius odoje ir poodiniame audinyje (R93.8) 

R93.7 Nenormalūs radiniai kitų raumenų ir griaučių sistemos dalių diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

Išskyrus: nenormalius radinius kaukolės diagnostiniuose vaizdo įrašuose (R93.0) 

R93.8 Nenormalūs radiniai kitų patikslintų kūno struktūrų diagnostiniuose vaizdo įrašuose 
nenormalūs rentgenologiniai radiniai odoje ir poodiniame audinyje 

Tarpusienio pasislinkimas 

R94 Nenormalūs funkcinių tyrimų duomenys 

Apima:     nenormalius: 
• radionuklidų *radioizotopų+ susikaupimo duomenis 

• scintigrafijos (radioizotopinio skenavimo) duomenis 

R94.0 Nenormalūs centrinės nervų sistemos funkcinio tyrimo duomenys 
Nenormali elektroencefalograma [EEG] 

R94.1 Nenormalūs perferinės nervų sistemos ir specifinių jutimų funkcinių tyrimų duomenys 
Nenormali: 

• elektromiograma [EMG] 

• elektrookulograma [EOG] 

• elektroretinograma [ERG] 

• atsakas į nervo stimuliaciją 

• regėjimo stimuliacijos sukelti potencialai *VEP+ 

R94.2 Nenormalūs plaučių funkciniai tyrimo duomenys 
Sumažėjusi: 

• ventiliacinė talpa 

• gyvybinė talpa 

R94.3 Nenormalūs širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinio tyrimo duomenys 
Nenormalūs: 

• elektrokardiograma [ECG] [EKG] 

• elektrofiziologiniai intrakardiniai tyrimai 

• fonokardiograma 

• vektokardiograma 

R94.4 Nenormalūs inkstų funkcinio tyrimo duomenys 

Nenormalūs inkstų funkcinio tyrimo mėginiai 

R94.5 Nenormalūs kepenų funkcinio tyrimo duomenys 

R94.6 Nenormalūs skydliaukės funkcinio tyrimo duomenys 

R94.7 Nenormalūs kitų endokrininių liaukų funkcinio tyrimo duomenys 

Išskyrus: nenormalų gliukozės tolerancijos mėginį (E09.-) 

R94.8 Nenormalūs kitų organų ir sistemų funkcinio tyrimo duomenys 
Nenormalūs: 
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• pagrindinės medžiagų apykaitos greitis *BMR+ 

• šlapimo pūslės funkcinis mėginys 

• blužnies funkcinis mėginys 

NEPATIKSLINTOS IR NEŢINOMOS MIRTIES PRIEŢASTYS 

(R95–R99) 

Išskyrus: vaisiaus mirtį dėl neaiškių priežasčių (P95) 
  akušerinę mirtį, neklasifikuojamą kitaip (O95) 

R95 Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas 

1610 

R96 Kitos staigios mirtys dėl neaiškios prieţasties 

Išskyrus:   staigią: 
• kardialinę mirtį, jei taip aprašyta (I46.1) 

• naujagimio mirties sindromą (R95) 

R96.0 Netikėta mirtis 
Staigi suaugusiojo mirtis dėl nepaaiškinamų priežasčių 

R96.1 Mirtis per maţiau kaip 24 valandas nuo simptomų pradţios, nepaaiškinama kitaip 
Nesmurtinė ir nestaigi mirtis, kurios priežasties neįmanoma išaiškinti 

Mirtis be ligos požymių 

R98 Mirtis be prieţiūros (liudytojų) 

Tokia mirtis, kai rasto mirusiojo mirties priežasties neįmanoma nustatyti 

Rastas negyvas 

R99 Kitos nepatikslintos ir neapibūdintos mirties prieţastys  

Mirtis, neklasifikuojama kitaip 

Nežinoma mirties priežastis 

19 SKYRIUS 

SUŢALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ 

POVEIKIŲ PADARINIAI (S00–T98) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

S00–S09 Galvos suţalojimai 

S10–S19 Kaklo suţalojimai 

S20–S29 Krūtinės ląstos suţalojimai 

S30–S39 Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens suţalojimai 

S40–S49 Peties ir ţasto suţalojimai 

S50–S59 Alkūnės ir dilbio suţalojimai 

S60–S69 Riešo ir plaštakos suţalojimai 

S70–S79 Klubo ir šlaunies suţalojimai 

S80–S89 Kelio ir blauzdos suţalojimai 

S90–S99 Čiurnos ir pėdos suţalojimai 
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T00–T07 Kelių kūno sričių suţalojimai 

T08–T14 Nepatikslintų liemens, galūnės dalių ar kūno sričių suţalojimai 

T15–T19 Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis 

T20–T31 Nudegimai 

  T20–T25 Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį 

  T26–T28 Akių ir vidaus organų nudegimai 

  T29–T31 Dauginių ir nepatikslintų kūno sričių nudegimai 

T33–T35 Nušalimai 

T36–T50 Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medţiagomis 

T51–T65 Nemedicininės paskirties medţiagų toksinis poveikis 

T66–T78 Kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai 

T79  Tam tikros ankstyvos traumos  komplikacijos 

T80–T88 Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

T89  Kitos traumų  komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

T90–T98 Suţalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai 

Pastaba: šiame skyriuje kodų „S“ poskyris apima įvairias traumas, susijusias su pavienėmis kūno sritimis, o poskyris „T“ 

apima dauginių ir nepatikslintų kūno sričių traumas, taip pat apsinuodijimus bei tam tikrus kitus išorinių poveikių 

padarinius.  

 Kai pavadinime nurodoma, kad pažeistos kelios patikslintos sritys, žodžiai „kartu su“ nurodo, kad pažeistos abi 

sritys, o žodis „ir“ nurodo, kad pažeista viena iš jų arba abi sritys.  

 Kur galima, reikia vadovautis dauginio sužalojimų kodavimo principu. Kai paciento būklė aprašoma nepakankamai 

išsamiai, reikia naudotis toliau pateiktais dauginių sužalojimų kombinuotais kodais, priešingu atveju traumų 

komponentus reikia koduoti atskirai.  

Skyriaus kodų „S“ poskyris ir kodai T00–T14 bei T90–T98 apima sužalojimus, koduojamas triženkliu lygmeniu, 

klasifikuojamas pagal tipą kaip nurodyta:  

Paviršinis suţalojimas, apimantis:  
nubrozdinimą   
pūslę (ne terminę)  
sumušimą, apimantį mėlynę ir hematomą  
sužalojimą, sukeltą paviršinio svetimkūnio (nuolaužos), kai nėra didesnės žaizdos 

vabzdžio (nenuodingų) įkandimą 

Ţaizda, apimanti:  
gyvūno įkandimą 
pjautinę žaizdą  
plėštinę žaizdą  
durtinę žaizdą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• prasiskverbiančią žaizdą (išskyrus pažeidžiančią gilesnes struktūras) 

Išskyrus: odos įplyšimą  
.•atsitiktinį (R23.4) 

.• netrauminį (R23.4)  

Lūţis, apimantis:  
lūžį: 

• uždarą: 

 • skeveldrinį  }  

 • įspaustinį   }  
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 • iškeltinį   }  

 • įskilimą   }  

 • žalios šakelės  }  

 • įkaltinį   }  kai gijimas sulėtėjęs ar nesulėtėjęs  
 • linijinį   }  

 • nuovargio   }  

 • paprastąjį  }  

 • epifizės poslinkį  }  

 • spiralinį   }  

 • dislokuotą  } 

 • su poslinkiu  } 

 

lūžį: 

• atvirą: 

 • sudėtingą   }  

 • infekuotą   }  

 • šautinį   }  kai gijimas sulėtėjęs ar nesulėtėjęs  
 • durtinį   }  

 • su svetimkūniu  }  

Išskyrus: lūžį:  
• patologinį:  
 • neklasifikuojamą kitaip (M84.4)  

 • esant osteoporozei (M80.-)  

 • streso (M84.3-)  

netaisyklingą lūžio suaugimą (M84.0)  
lūžio nesuaugimą *pseudoartrozę+ (M84.1)  

Išnirimai, raiščių ir sausgyslių patempimai, apimantys:  

atplėšimą      }   {  
plyšimą      }   {   
raiščių patempimą   }   {   
sausgyslių patempimą  }   , kremzlės,  
trauminį:      }   , sąnario (kapsulės),  
• hemartrozę    }   , raiščio 
• plyšimą      }  {  
• nevisišką išnirimą  }  {  
• įplyšimą      }   {  

Nervų ir nugaros smegenų suţalojimasi, apimantis:  
visišką ar dalinį nugaros smegenų pažeidimą  
nervų ir nugaros smegenų vientisumo pažeidimą:  
trauminį: 

• nervo padalijimą  
• hematomieliją  
• paralyžių (praeinantį)  
• paraplegiją  
• kvadriplegiją  

Kraujagyslių suţalojimas, apimantis:  
atplėšimą    }  
įpjovimą    }  
plyšimą    }  
trauminius:    } kraujagyslių 
• aneurizmą ar fistulę (arterioveninę)  }  
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• arterinę hematomą    }  
• plyšimą    }  

Raumens, fascijos ir sausgyslės suţalojimas, apimantis:  
atplėšimą      }  
įpjovimą       }  
plyšimą       }  raumens, fascijos ar sausgyslės  
raiščio patempimą   }  
sausgyslės patempimą   }  
trauminį plyšimą   }  

Traiškytinis suţalojimas  

Trauminė amputacija  

Vidaus organų suţalojimas, apimantis:  
sprogimo bangos sukeltus sužalojimus   }  
mėlynę      }  
kontuzijos sužalojimus   }  
sutraiškymą     }  
plyšimą      - vidaus organų  
trauminius:     } 
• hematomą     }  
• pradūrimą     }  
• plyšimą      }  
• įplyšimą      }  

Kiti ir nepatikslinti suţalojimai  

Išskyrus: gimdymo traumą (P10–P15) 
 akušerinę traumą (O70–O71) 

GALVOS SUŢALOJIMAI  

(S00–S09) 

Apima: sužalojimus: 
• ausies 

• akies 

• veido [bet kurios dalies] 

• dantenų 

• žandikaulio 

• burnos ertmės 

• gomurio 

• periokulinės srities 

• plaukuotosios galvos dalies 

• smilkininio apatinio žandikaulio sąnario srities 

• liežuvio 

• dantų 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
svetimkūnio poveikį: 

• esantį: 

 • ausyje (T16) 

 • gerklose (T17.3) 

 • burnoje (T18.0) 
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 • nosyje (T17.0–T17.1) 

 • ryklėje (T17.2) 

• išorinėje akies dalyje (T15.-) 

nušalimus (T33–T35) 

vabzdžio įkandimas ar įgėlimas, nuodingo (T63.4) 

S00 Galvos paviršinis suţalojimas 

1916 

Išskyrus:   smegenų kontuziją  
• difuzinę (S06.21) 

• židininę (S06.31) 

• neklasifikuojamą kitaip (S06.21) 

akies ir akiduobes sužalojimą (S05.-) 

 

Kartu su kodu S00 naudojami tokie penktojo ženklo kodai, nurodantys paviršinio sužalojimo tipą. 

Galiojantis penktasis skaitmuo pateikiamas [skliaustuose] po kiekvieno kodo: 

  0  nepatikslintas  

  1  nubrozdinimas 

  2  pūslė  

  3  vabzdţio įkandimas  

  4  paviršinis svetimkūnis (nuolauţa)  

  5  sumušimas 

  8  kita 

S00.0 Galvos plaukuotosios dalies paviršinis suţalojimas 

[0-8] 

S00.1 Akies voko ir periokulinės srities sumušimas 
Mėlynė 

Antakis  

Išskyrus: akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimą (S05.1) 

S00.2 Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai suţalojimai 

 [0-4, 8] Akiduobės sritis 

Išskyrus: paviršinį junginės ir ragenos sužalojimą (S05.0) 

S00.3 Nosies paviršinis suţalojimas 

[0-8] 

S00.4 Ausies paviršinis suţalojimas 

[0-8]           Išorinė ausies landa 

Ausies kaušelis 

S00.5 Lūpos ir burnos ertmės paviršinis suţalojimas 

[0-8] 

S00.7 Dauginiai paviršiniai galvos suţalojimai 

S00.8 Kitų galvos sričių paviršinis suţalojimas 

[0-8]  Skruostas 



728 

 

    Smakras 

    Veidas, neklasifikuojamas kitaip 

    Kakta, neklasifikuojama kitaip 

    Smilkinys 

S00.9 Galvos paviršinis suţalojimas, sritis nepatikslinta 

[0-8] 

S01 Galvos ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu, išnirimu ar intrakranijiniu sužalojimu 
 galvos žaizdą , neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: dekapitaciją (S18) 
akies ir akiduobės sužalojimą (S05.-) 

galvos dalies trauminę amputaciją (S08.-) 

S01.0 Galvos plaukuotosios dalies ţaizda 

Išskyrus: skalpo nuplėšimą (S08.0) 

S01.1 Akies voko ir periokulinės srities ţaizda 
Antakis  

Akies voko ir periokulinės srities žaizda, kai pažeisti arba nepažeisti ašarų takai 

S01.2 Nosies ţaizda 

S01.20 Nosies ţaizda, sritis nepatikslinta 

S01.21 Nosies ţaizda, išorinės nosies oda 

S01.22 Nosies šnervių ţaizda 

S01.23 Nosies pertvaros ţaizda 

S01.29 Kitų ir dauginių nosies sričių ţaizda 

S01.3 Ausies ir klausos struktūrų ţaizda 

S01.30 Išorinės ausies ţaizda, sritis nepatikslinta 
Išorinė ausies landa 

Ausis, neklasifikuojama kitaip 

S01.31 Ausies kaušelio ţaizda 
Ausies kaušelis 

S01.33 Kramslio ţaizda 

S01.34 Išorinės ausies landos ţaizda 

S01.35 Ausies trimito ţaizda 

S01.36 Klausos kauliukų ţaizda 

S01.37 Ausies būgnelio ţaizda 
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Išskyrus: ausies būgnelio *ausies būgnelio membranos+ trauminį plyšimą (S09.2) 

S01.38 Vidinės ausies ţaizda 
Sraigė 

S01.39 Kitų ir dauginių ausies ir klausos struktūrų ţaizda 

S01.4 Skruosto ir smilkininio apatinio ţandikaulio sąnario srities ţaizda 

S01.41 Skruosto ţaizda 

S01.42 Viršutinio ţandikaulio srities ţaizda 
Viršutinio žandikaulio sritis 

S01.43 Apatinio ţandikaulio srities ţaizda 
Apatinio žandikaulio sritis 

S01.49 Kitų ir dauginių skruosto ir smilkininio apatinio ţandikaulio sąnario srities ţaizda 

S01.5 Lūpos ir burnos ertmės ţaizda 

Išskyrus: dantų 
• dislokaciją (S03.2) 

• lūžį (S02.5) 

S01.50 Burnos ţaizda, sritis nepatikslinta 

S01.51 Lūpos ţaizda 

S01.52 Skruosto gleivinės ţaizda 
Skruostas (vidinė dalis) 

S01.53 Dantenų (alveolinės ataugos) ţaizda 

S01.54 Lieţuvio ir burnos dugno ţaizda 

S01.55 Gomurio ţaizda 

S01.59 Kitų ir dauginių lūpos ir burnos ertmės dalių ţaizda 

S01.7 Galvos dauginės ţaizdos 

S01.8 Kitų galvos sričių ţaizda 

S01.81 Ţaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S02.-). 

S01.82 Ţaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S03.-). 

S01.83 Ţaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu suţalojimu 
1919 

Pirmiausia koduokite intrakranijinį sužalojimą (S06.-). 

S01.88 Kitų galvos sričių ţaizda  
Smakras 

Veidas, neklasifikuojamas kitaip 



730 

 

Kakta, neklasifikuojama kitaip 

Kaukolė 

S01.9 Galvos ţaizda, sritis nepatikslinta 

S02 Kaukolės ir veido kaulų lūţiai 

Bet kokiam su kaukolės lūžiu susijusiam sąmonės netekimui nurodyti naudokite kodus S06.01–S06.05. 

Atviram / sudėtingam lūžiui * žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorija S02 naudokite kodą 

S01.81. Tai netaikoma, kai lūžis susijęs su intrakranijiniu sužalojimu, tokiu atveju reikia naudoti kodą S01.83. 

S02.0 Kaukolės skliauto lūţis 
Kaktikaulis 

Momenkaulis 

Smilkinkaulis, žvyninė dalis 

S02.1 Kaukolės pamato lūţis 
Duobutė: 

• priekinė 

• vidurinė 

• užpakalinė 

Pakaušis 

Akiduobės stogas 

Antis: 

• akytkaulio 

• kaktinis 

Pleištakaulis 

Smilkinkaulis, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: akiduobę, neklasifikuojamą kitaip (S02.8) 
akiduobės dugną (S02.3) 

smilkinkaulį, žvyninę dalį (S02.0) 

S02.2 Nosies kaulų lūţis 

S02.3 Akiduobės dugno lūţis 
Sprogimo sukeltas lūžis 

Išskyrus: akiduobę, neklasifikuojamą kitaip (S02.8) 
akiduobės stogą (S02.1) 

S02.4 Skruostikaulio ir viršutinio ţandikaulio lūţis 
Viršutinis žandikaulis 

Viršutinio žandikaulio kaulai 

Skruostikaulis 

S02.5 Danties lūţis 
Sulūžęs dantis 

Išskyrus: patologinį danties lūžį (K08.81) 

S02.6 Apatinio ţandikaulio lūţis 

Apatinis žandikaulis (kaulas) 

S02.60 Apatinio ţandikaulio lūţis, dalis nepatikslinta 

S02.61 Krumplinės ataugos lūţis 
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S02.62 Pakrumplio lūţis 

S02.63 Vainikinės ataugos lūţis 

S02.64 Šakos lūţis, nepatikslintas 

S02.65 Apatinio ţandikaulio kampo lūţis 

S02.66 Apatinio ţandikaulio kūno simfizės lūţis 

S02.67 Kūno alveolinės dalies krašto  lūţis 

S02.68 Apatinio ţandikaulio kūno lūţis, kitų ir nepatikslintų dalių 

S02.69 Apatinio ţandikaulio lūţis, kelių sričių 

S02.7 Dauginiai lūţiai, apimantys kaukolės ir veido kaulus 

S02.8 Kitų kaukolės ir veido kaulų lūţiai 
Alveolė 

Akiduobė, neklasifikuojama kitaip 

Gomurys 

Išskyrus: akiduobės: 
• dugną (S02.3) 

• stogą (S02.1) 

S02.9 Kaukolės ir veido kaulų lūţis, dalis nepatikslinta 
Veidas, neklasifikuojamas kitaip 

S03 Galvos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 

Atviram išnirimui nurodyti *žaizdą, susisiekiančią su išnirimu+ kartu su subkategorijomis S03.0–S03.3 

naudokite papildomą žaizdos kodą S01.82. 

Išskyrus: galvos raumenų ir sausgyslių patempimą (S09.1) 

S03.0 Ţandikaulio išnirimas 
Žandikaulis (kremzlė) (meniskas) 

Apatinis žandikaulis 

Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys 

S03.1 Nosies pertvaros kremzlės išnirimas 

S03.2 Danties išnirimas 

S03.3 Kitų ir nepatikslintų veido galvos dalių išnirimas 

S03.4 Ţandikaulio raiščių patempimas 
Smilkininis apatinio žandikaulio (sąnarys) (raištis) 

S03.5 Kitų ir nepatikslintų galvos dalių sąnarių ir raiščių patempimas 

S04 Galvinių nervų suţalojimas 

S04.0 Regos nervo ir takų suţalojimas 
Regos nervų kryžmė 

Antrasis galvinis nervas 

Galvos smegenų žievės regos zona 



732 

 

S04.1 Akies judinamojo nervo suţalojimas 
Trečiasis galvinis nervas 

S04.2 Skridininio nervo suţalojimas 
Ketvirtasis galvinis nervas 

S04.3 Trišakio nervo suţalojimas 
Penktasis galvinis nervas 

S04.4 Atitraukiamojo nervo suţalojimas 
Šeštasis galvinis nervas 

S04.5 Veidinio nervo suţalojimas 
Septintasis galvinis nervas 

S04.6 Prieangio ir sraigės nervo suţalojimas 
Klausos nervas 

Aštuntasis galvinis nervas 

S04.7 Priedinio nervo suţalojimas 
Vienuoliktasis galvinis nervas 

S04.8 Kitų galvinių nervų suţalojimai 
Liežuvinis ryklės [devintasis] nervas 

Poliežuvinis *dvyliktasis+ nervas 

Uoslės *pirmasis+ nervas 

Klajoklis *dešimtasis+ nervas 

S04.9 Nepatikslinto galvinio nervo suţalojimas 

S05 Akies ir akiduobės suţalojimas 

Išskyrus: sužalojimus: 
• akies judinamojo  *trečiojo+ nervo (S04.1) 

• regos [antrojo] nervo (S04.0) 

akies voko ir periokulinės srities žaizdą (S01.1) 

akiduobės kaulų lūžį (S02.1, S02.3, S02.8) 

 akies voko paviršinį sužalojimą (S00.1- – S00.2-) 

S05.0 Junginės suţalojimas ir ragenos nubrozdinimas, kai nėra duomenų apie svetimkūnį 

Išskyrus: svetimkūnį: 
• junginės maišelyje (T15.1) 

• ragenoje (T15.0) 

S05.1 Akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimas 
Trauminė hifema  

Išskyrus: mėlynę (S00.1) 
 akies voko ir periokulinės srities sumušimą (S00.1) 

S05.2 Akies obuolio suţalojimas su akies vidinių audinių prolapsu ar netekimu 

S05.3 Akies obuolio suţalojimas be akies vidinių audinių prolapso ar netekimo 
Akies įplyšimas, neklasifikuojamas kitaip 

S05.4 Kiaurinė akiduobės ţaizda, kai  svetimkūnis yra ar jo nėra 

Išskyrus: po kiaurinės akiduobės žaizdos likęs (senas) svetimkūnis (H05.5) 



733 

 

S05.5 Akies kiaurinė ţaizda, kai yra svetimkūnis 

Išskyrus: likusį (seną) intraokulinį svetimkūnį (H44.6–H44.7) 

S05.6 Akies kiaurinė ţaizda, kai nėra svetimkūnio 
Akies penetracija, neklasifikuojama kitaip 

S05.7 Akies išplėšimas 
Trauminė enukleacija 

S05.8 Kiti akies ir akiduobės suţalojimai 
Ašarų latako sužalojimas 

S05.9 Akies ir akiduobės suţalojimas, nepatikslintas 
Akies sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip 

S06 Intrakranijinis suţalojimas 

1905 

Kai yra bet koks susijęs sąmonės netekimas, kartu su subkategorijomis S06.1–S06.9 naudokite papildomą 

kodą (S06.01–S06.05). 

Atviram intrakranijiniam sužalojimui nurodyti *žaizdą, susisiekiančią su intrakranijiniu sužalojimu+ kartu su 

kategorija S06 naudokite kodą S01.83. 

S06.0 Smegenų sukrėtimas 

Smegenų sukrėtimas 

S06.00 Sukrėtimas   

S06.01 Nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas 

S06.02 Trumpalaikis sąmonės netekimas [trunkantis maţiau nei 30 minučių] 

S06.03 Vidutinės trukmės sąmonės netekimas [nuo 30 minučių iki 24 valandų] 

S06.04 Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai grįţtama į pradinį sąmonės lygį 

S06.05 Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai negrįţtama į pradinį sąmonės lygį 

S06.1 Trauminis smegenų pabrinkimas 

S06.2 Difuzinis smegenų suţalojimas 

Pažeista didelė galvos smegenų audinio sritis 

S06.20 Difuzinis smegenų ir smegenėlių suţalojimas, nepatikslintas 
Difuzinė smegenų sužalojimas, neklasifikuojama kitaip 

S06.21 Difuziniai smegenų sumušimai 

 5 ml kraujo 

Smegenų kontuzija, neklasifikuojama kitaip 

S06.22 Difuziniai smegenėlių sumušimai 

 5 ml kraujo 

S06.23 Dauginės intracerebrinės  ir smegenėlių hematomos 
> 5 ml kraujo 

Kraujavimas / hematoma: 

• smegenų, neklasifikuojama kitaip 
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• smegenėlių, neklasifikuojama kitaip 

• cerebrinė, neklasifikuojama kitaip 

Dauginės intracerebrinės hemoragijos 

S06.28 Kitas difuzinis smegenų ir smegenėlių suţalojimas 
Dauginiai smegenų ir smegenėlių įplyšimai 

S06.3 Ţidininis smegenų suţalojimas 

Vietinis ar ribotas smegenų audinio pažeidimas 

S06.30 Ţidininis smegenų ir smegenėlių suţalojimas, nepatikslintas 

S06.31 Ţidininė smegenų kontuzija 
 5 ml kraujo 

S06.32 Ţidininė smegenėlių kontuzija 
 5 ml kraujo 

S06.33 Ţidininė smegenų hematoma 
> 5 ml kraujo 

Intracerebrinė hematoma / hemoragija 

S06.34 Ţidininė smegenėlių hematoma 
> 5 ml kraujo 

Smegenėlių hemoragija 

S06.38 Kita ţidininė smegenų ir smegenėlių trauma 
Smegenų ir smegenėlių įplyšimas 

S06.4 Epidurinė hemoragija 
Epidurinė *ekstradurinė+ hematoma 

Ekstradurinė hemoragija (trauminė) 

S06.5 Trauminė subdurinė hemoragija 
Subdurinė hematoma 

S06.6 Trauminė subarachnoidinė hemoragija 
Subarachnoidinė hematoma 

S06.8 Kiti intrakranijiniai suţalojimai 
Trauminė hemoragija / hematoma / kontuzija: 

• intrakranijinė, neklasifikuojama kitaip 

S06.9 Intrakranijinis suţalojimas, nepatikslintas 
Smegenų (kamieno) sužalojimas, neklasifikuojama kitaip 

Intrakranijinis sužalojimas, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: galvos sužalojimą, neklasifikuojamą kitaip (S09.9) 

S07 Galvos traiškytinis suţalojimas 

Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinis sužalojimas), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S07.0 Veido traiškytinis suţalojimas 

S07.1 Kaukolės traiškytinis suţalojimas 
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S07.8 Kitų galvos sričių traiškytinis suţalojimas 

S07.9 Traiškytis galvos suţalojimas, sritis nepatikslinta 

S08 Galvos dalies trauminė amputacija 

S08.0 Galvos plaukuotosios dalies odos (skalpo) nuplėšimas 

S08.1 Ausies trauminė amputacija 

S08.8 Kitų galvos dalių trauminė amputacija 

S08.9 Nepatikslintos galvos dalies trauminė amputacija 

Išskyrus: dekapitaciją (S18) 

S09 Kiti ir nepatikslinti galvos suţalojimai 

S09.0 Galvos kraujagyslių suţalojimas, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: sužalojimą: 
• galvos smegenų kraujagyslių (S06.-) 

• precerebrinių kraujagyslių (S15.-) 

S09.1 Galvos raumenų ir sausgyslių suţalojimas 
Patempimai 

Išskyrus: sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S03.-) 

S09.2 Trauminis ausies būgnelio plyšimas 

S09.7 Dauginiai galvos suţalojimai 
1907 Traumos, kurioms galima priskirti daugiau negu vieną kodą S00–S09.2 

S09.8 Kiti patikslinti galvos suţalojimai 

S09.9 Nepatikslinti galvos suţalojimai 
1905 Suţalojimas : 

• ausies, neklasifikuojama kitaip 

• veido, neklasifikuojama kitaip 

• nosies, neklasifikuojama kitaip 

KAKLO SUŢALOJIMAI 

(S10–S19)  

Apima: sužalojimus: 
• sprando 

• viršraktikaulinės srities 

• gerklės (priekinės kaklo dalies) 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
svetimkūnio poveikį: 

• gerklų (T17.3) 

• stemplės (T18.1) 

• ryklės (T17.2) 

• trachėjos (T17.4) 

stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08) 

nušalimus (T33–T35) 
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sužalojimus: 

• nugaros smegenų, neklasifikuojamus kitaip (T09.3) 

• liemens, neklasifikuojamus kitaip (T09.-) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S10 Kaklo paviršinis suţalojimas 

1916 

Kartu su kodu S10 naudojami tokie penktojo ženklo kodai, nurodantys paviršinio sužalojimo tipą. 

Galiojantis penktasis skaitmuo pateikiamas [skliaustuose] po kiekvieno kodo:  

  0  nepatikslintas  

  1  nubrozdinimas  

  2  pūslė  

  3  vabzdţio įkandimas  

  4  paviršinis svetimkūnis (nuolauţa)  

  5  sumušimas  

  8  kita 

S10.0 Gerklės (kaklo priekinės dalies)  sumušimas 
Kaklinė stemplės dalis 

Gerklos 

Ryklė 

Trachėja 

S10.1 Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis suţalojimas 

[0-4, 8] 

S10.7 Dauginiai kaklo paviršiniai suţalojimai 

S10.8 Kitų kaklo sričių paviršinis suţalojimas 

[0-8] 

S10.9 Kaklo paviršinis suţalojimas, sritis nepatikslinta 

[0-8] 

S11 Kaklo ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
 kaklo žaizdą, neklasifikuojamas kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: dekapitaciją (S18) 

S11.0 Ţaizda, paţeidţianti  gerklas ir trachėją 

Išskyrus: krūtininę trachėjos dalį (S27.5) 

S11.01 Gerklų ţaizda 

S11.02 Trachėjos ţaizda 

S11.1 Ţaizda, paţeidţianti  skydliaukę 
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S11.2 Ţaizda, paţeidţianti  ryklę ir kaklinę stemplės dalį 

Išskyrus: stemplę, neklasifikuojamą kitaip (S27.83) 

S11.21 Ryklės ţaizda 

S11.22 Kaklinės stemplės dalies ţaizda 

S11.7 Kaklo dauginės ţaizdos 

S11.8 Kitų kaklo sričių ţaizda 

S11.81 Ţaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S12,-). 

S11.82 Ţaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S13,-). 

S11.88 Kitų kaklo sričių ţaizda 
Antgerklis 

Viršraktikaulinė sritis 

Gerklė (priekinė kaklo dalis) , neklasifikuojama kitaip 

S11.9 Kaklo ţaizda, sritis nepatikslinta 
Kaklas, neklasifikuojamas kitaip 

S12 Kaklo lūţis 

Apima: kaklo: 
• neuralinį lanką 

• stuburą 

• keterinę ataugą 

• skersinę ataugą 

• slankstelį 

• slankstelio lanką 

Dislokacijai, susijusiai su kaklinės stuburo dalies lūžiu, nurodyti naudokite papildomą kodą (S13.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S14.-. 

Atviram / sudėtingam lūžiui nurodyti *žaizda,  susisiekianti su lūžiu+  kartu su kategorija S12 naudokite 

papildomą žaizdos kodą S11.81. 

S12.0 Pirmojo kaklo slankstelio lūţis 
Atlantas 

S12.1 Antrojo kaklo slankstelio lūţis 
Ašis 

S12.2 Kito patikslinto kaklo slankstelio lūţis 

S12.21 Trečiojo kaklo slankstelio lūţis 

S12.22 Ketvirtojo kaklo slankstelio lūţis 
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S12.23 Penktojo kaklo slankstelio lūţis 

S12.24 Šeštojo kaklo slankstelio lūţis 

S12.25 Septintojo kaklo slankstelio lūţis 

S12.7 Kelių kaklo slankstelių lūţiai 

Išskyrus: dauginius patikslintų kaklo slankstelių lūžius (S12.0, S12.1, S12.2-). Kiekvieną lygį reikia koduoti 

atskirai 

S12.8 Kitų kaklo sričių lūţis 
Žiedinė kremzlė 

Poliežuvinis kaulas 

Gerklos 

Skydinė kremzlė 

Trachėja 

S12.9 Kaklo lūţis, dalis nepatikslinta 
Lūžis, kaklo: 

• stuburo dalies, neklasifikuojamos kitaip 

• slankstelio, neklasifikuojamo kitaip 

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 

Lūžiams, susijusiems su kaklinės stuburo dalies išnirimais, aprašyti, naudokite papildomą kodą (S12.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Bet kokiam kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S14.-. 

Atviram išnirimui *žaizda ,, susisiekianti su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S13.0–S13.3 

naudokite papildomą žaizdos kodą S11.82. 

Išskyrus: kaklo tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M50.-) 
kaklo raumenų ir sausgyslių patempimą (S16) 

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas 

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas 

S13.10 Kaklo slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas 
Stuburo kaklinė dalis, neklasifikuojama kitaip 

S13.11 C1/C2 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.12 C2/C3 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.13 C3/C4 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.14 C4/C5 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.15 C5/C6 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.16 C6/C7 kaklo slankstelių išnirimas 

S13.17 C7/T1 kaklo ir krūtinės slankstelių išnirimas 

S13.18 Kitas kaklo slankstelių išnirimas 
Atlanto pakaušinis sąnarys 
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S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas 
Žiedinis vedeginis sąnarys 

Žiedinis skydinis sąnarys 

Skydinė kremzlė 

Išskyrus: kaklo slankstelių išnirimą (S13.1-) 

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai 

Išskyrus: dauginius patikslintų kaklo slankstelių išnirimus  (S13.1-). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai 

S13.4 Kaklinės stuburo dalies sąnarių raiščių patempimas 
Priekinis išilginis (raištis), kaklo 

Atlanto ašinis (sąnarys) 

Atlanto pakaušinis (sąnarys) 

Sužalojimas  dėl staigaus judesio 

S13.5 Gerklų srities sąnarių raiščių patempimas 
Žiedinis vedeginis (sąnarys) (raištis) 

Žiedinis skydinis (sąnarys) (raištis) 

Skydinė kremzlė 

S13.6 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių sąnarių ir raiščių patempimas 

S14 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas kaklo lygyje 

S14.0 Nugaros smegenų sutrenkimas a ir pabrinkimas kaklo lygyje 

S14.1 Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų suţalojimai kaklo lygyje 

Jei būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, naudokite papildomą kodą (Z99.1). 

Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S14.7-). 

S14.10 Nugaros smegenų suţalojimas kaklo lygyje, nepatikslintas 

S14.11 Visiškas nugaros smegenų nutraukimas kaklo lygyje 

S14.12 Nugaros smegenų centrinio pluošto sindromas (nugaros smegenų nevisiškas nutraukimas) 

kaklo lygyje 

S14.13 Kitas nugaros smegenų dalinio pluošto nutraukimo sindromas kaklo lygyje 
Priekinio pluošto sindromas 

Nevisiškas kaklinės nugaros smegenų dalies nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip 

Užpakalinio pluošto sindromas 

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių suţalojimas kaklo lygyje 

S14.3 Peties rezginio suţalojimas 

S14.4 Kaklo periferinių nervų suţalojimas 

S14.5 Kaklo simpatinių nervų suţalojimas 

S14.6 Kitų ir nepatikslintų kaklo nervų suţalojimas 

S14.7 Kaklinės nugaros smegenų dalies paţeidimo funkcinis lygis 

1915 
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Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų pažeidimo 

funkcinis lygis – tai žemiausiai esantis nepažeistas segmentas (pvz., „visiškas nugaros smegenų nutraukimas 

C4 lygyje“ reiškia, kad ketvirtojo ir aukštesnių kaklinių nervų funkcija nesutrikusi, o žemesnio lygio nervai 

nefunkcionuoja). 

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų sužalojimo  tipą. 

S14.70 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, slankstelio lygis nenurodytas 

S14.71 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C1 

S14.72 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C2 

S14.73 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C3 

S14.74 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C4 

S14.75 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C5 

S14.76 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C6 

S14.77 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C7 

S14.78 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, C8 

S15 Kaklo kraujagyslių suţalojimas 

 

S15.0 Miego arterijos suţalojimas 

S15.00 Miego arterijos suţalojimas, nepatikslintas 

S15.01 Bendrosios miego arterijos suţalojimas 

S15.02 Išorinės miego arterijos suţalojimas 

S15.03 Vidinės miego arterijos suţalojimas 

S15.1 Slankstelinės arterijos suţalojimas 

S15.2 Išorinės jungo venos suţalojimas 

S15.3 Vidinės jungo venos suţalojimas 

S15.7 Kelių kaklo kraujagyslių suţalojimai 

S15.8 Kitų kaklo kraujagyslių suţalojimas 

S15.9 Nepatikslintų kaklo kraujagyslių suţalojimas 

S16 Kaklo raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

Apima: patempimus 

Išskyrus: sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S13.-) 

S17 Kaklo traiškytinis suţalojimas 

Jei reikia , koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 
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Išskyrus: kai sužalojimo  tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

traumos tipą 

S17.0 Gerklų ir trachėjos traiškytinis suţalojimas 

S17.8 Kitų kaklo sričių traiškytinis suţalojimas 

S17.9 Kaklo traiškytinis suţalojimas, sritis nepatikslinta 

S18 Kaklo trauminė amputacija 

Dekapitacija 

S19 Kiti ir nepatikslinti kaklo suţalojimai 

S19.7 Dauginiai kaklo suţalojimai 
1907 Suţalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S10–S18 

S19.8 Kiti patikslinti kaklo suţalojimai 

S19.9 Nepatikslinti kaklo suţalojimai 

KRŪTINĖS LĄSTOS SUŢALOJIMAI  

(S20–S29)  

Apima: sužalojimus: 
• krūties 

• krūtinės (sienos) 

• tarpmentinės srities 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
svetimkūnio poveikį: 

• bronchui (T17.5) 

• plaučiui (T17.8) 

• stemplei (T18.1) 

• trachėjai (T17.4) 

stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08) 

nušalimus (T33–T35) 

sužalojimus : 

• pažasties  } (S40–S49) 
• raktikaulio  } (S40–S49) 
• menties srities  } (S40–S49) 
• peties  } (S40–S49) 
• nugaros smegenų, neklasifikuojamas kitaip (T09.3) 

• liemens, neklasifikuojamas kitaip (T09.-) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S20 Krūtinės ląstos paviršinis suţalojimas 

1916 

Kartu su kodu S20 naudojami tokie penktojo ženklo kodai, nurodantys paviršinio sužalojimo tipą. 

Galiojantis penktasis skaitmuo pateikiamas [skliaustuose] po kiekvieno kodo: 

  0  nepatikslintas  

  1  nubrozdinimas  

  2  pūslė  

  3  vabzdţio įkandimas 

  4  paviršinis svetimkūnis (nuolauţa)  
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  5  sumušimas  

  8  kita 

 

S20.0 Krūties sumušimas 

S20.1 Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis suţalojimas 

[0-4, 8] 

S20.2 Krūtinės ląstos sumušimas 
Krūtinės ląsta (siena) 

Krūtinkaulio sritis 

S20.3 Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis suţalojimas 

[0-4, 8] 

Krūtinės ląsta, priekis 

S20.4 Kitas krūtinės ląstos uţpakalinės sienos paviršinis suţalojimas 

[0-4, 8] 

Krūtinės ląsta, nugara 

S20.7 Dauginiai paviršiniai krūtinės ląstos suţalojimai 

S20.8 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršinis suţalojimas 

[0-4, 8] 

Krūtinės ląsta, neklasifikuojama kitaip 

Šonkaulių sritis 

Krūtinės ląstos siena, neklasifikuojama kitaip 

S21 Krūtinės ląstos ţaizda 

1917 

Apima:  žaizdas, susisiekiančias su lūžiu, išnirimu ar vidiniu krūtinės ląstos sužalojimu 
  krūtinės ląstos žaizdą, neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: trauminius: 
• hemopneumotoraksą (S27.2) 

• hemotoraksą (S27.1) 

• pneumotoraksą (S27.0) 

S21.0 Krūties ţaizda 

S21.1 Krūtinės ląstos priekinės sienos ţaizda 
Krūtinės ląstos siena (išorinė), priekis 

Krūtinkaulio sritis 

S21.2 Krūtinės ląstos uţpakalinės sienos ţaizda 
Nugara, neklasifikuojama kitaip 

Krūtinės ląstos siena (išorinė), nugara 

S21.7 Krūtinės ląstos sienos dauginės ţaizdos 

S21.8 Kitų krūtinės ląstos sričių ţaizda 

S21.81 Ţaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su lūţiu 
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Pirmiausia koduokite lūžį (S22.-). 

S21.82 Ţaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S23.-). 

S21.83 Ţaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu suţalojimu 

1920 

Pirmiausia koduokite krūtinės ląstos vidinį sužalojimą (S26–S27). 

S21.88 Kitų krūtinės ląstos sričių ţaizda 

S21.9 Krūtinės ląstos ţaizda, sritis nepatikslinta 
Krūtinės ląstos (siena) (išorinė), neklasifikuojama kitaip 

Krūtinės ląstos siena, neklasifikuojama kitaip 

S22 Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio ir krūtininės stuburo dalies lūţis 

Apima: krūtininės dalies: 
• neuralinį lanką 

• keterinę ataugą 

• skersinę ataugą 

• slankstelį 

• slankstelio lanką 

Dislokacijai, susijusiai su krūtininės  stuburo dalies lūžiu aprašyti, naudokite papildomą kodą (S23.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Bet kokiai nugaros smegenų krūtininės dalies sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S24.-. 

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorija S22 naudokite 

papildomą žaizdos kodą S21.81. 

Išskyrus: lūžį: 
• raktikaulio (S42.0-) 

• mentės (S42.1-) 

S22.0 Krūtinės slankstelių lūţis 

S22.00 Krūtinės slankstelio lūţis, lygis nepatikslintas 
Stuburo krūtininė dalis, neklasifikuojama kitaip 

S22.01 Krūtinės slankstelio lūţis, T1 ir T2 lygis 

S22.02 Krūtinės slankstelio lūţis, T3 ir T4 lygis 

S22.03 Krūtinės slankstelio lūţis, T5 ir T6 lygis 

S22.04 Krūtinės slankstelio lūţis, T7 ir T8 lygis 

S22.05 Krūtinės slankstelio lūţis, T9 ir T10 lygis 

S22.06 Krūtinės slankstelio lūţis, T11 ir T12 lygis 

S22.1 Dauginiai krūtininės  stuburo dalies lūţiai 

Išskyrus: dauginius patikslintų krūtinės slankstelių lūžius (S22.0-). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai 

S22.2 Krūtinkaulio lūţis 
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S22.3 Šonkaulio lūţis 

Dauginiai vieno šonkaulio lūžiai 

S22.31 Pirmojo šonkaulio lūţis 

Išskyrus: dauginius pirmojo šonkaulio lūžius (S22.41) 

S22.32 Vieno šonkaulio, kito nei pirmasis, lūţis 
Šonkaulio lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

S22.4 Dauginiai šonkaulių lūţiai 

S22.40 Dauginiai šonkaulių lūţiai, nepatikslinti 

S22.41 Dauginiai šonkaulių lūţiai, kai lūţęs ir pirmasis šonkaulis 
Bet kurie dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis 

S22.42 Dauginiai šonkaulių lūţiai, kai lūţę du šonkauliai 

Išskyrus: dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41) 

S22.43 Dauginiai šonkaulių lūţiai, kai lūţę trys šonkauliai 

Išskyrus: dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41) 

S22.44 Dauginiai šonkaulių lūţiai, kai lūţę keturi ar daugiau šonkaulių 

Išskyrus: dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41) 

S22.5 Nestabili krūtinės siena 

Taip pat koduokite: 

• šonkaulių lūžius (S22.4-). 

• krūtinkaulio lūžį (S22.2). 

S22.8 Kitų krūtinės ląstos kaulų lūţis 

S22.9 Krūtinės ląstos kaulų lūţis, dalis nepatikslinta 

S23 Krūtinės ląstos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 

Išnirimui, susijusiam su krūtininės  stuburo dalies lūžiu aprašyti naudokite papildomą kodą (S22.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Bet kokiam nugaros smegenų krūtininės dalies pažeidimui nurodyti naudokite papildomą kodą S24.-. 

Atviram išnirimui  *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S23.0–S23.2 

naudokite papildomą žaizdos kodą S21.82. 

Išskyrus: krūtinkaulinio raktikaulio sąnario išnirimą ir raiščių patempimą (S43.2, S43.6) 
krūtininio tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M51.-) 

krūtinės ląstos raumenų ir sausgyslių patempimą (S29.0) 

S23.0 Stuburo krūtinės dalies tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas 

S23.1 Krūtinės slankstelio išnirimas 

S23.10 Krūtinės slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas 
Krūtininė stuburo  dalis, neklasifikuojama kitaip 
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S23.11 Krūtinės slankstelių T1/T2 ir T2/T3 išnirimas 

S23.12 Krūtinės slankstelių T3/T4 ir T4/T5 išnirimas 

S23.13 Krūtinės slankstelių T5/T6 ir T6/T7 išnirimas 

S23.14 Krūtinės slankstelių T7/T8 ir T8/T9 išnirimas 

S23.15 Krūtinės slankstelių T9/T10 ir T10/T11 išnirimas 

S23.16 Krūtinės slankstelių T11/T12 išnirimas 

S23.17 Krūtinės ir juosmes slankstelio T12/L1 išnirimas 

S23.2 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių išnirimas 
Šonkaulio kremzlė 

Krūtinkaulis 

Trachėja 

Kardinės ataugos kremzlės 

S23.3 Krūtininės stuburo dalies raiščių patempimai 

S23.4 Šonkaulių ir krūtinkaulio raiščių patempimai 

S23.5 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių raiščių patempimai 

S24 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas krūtinės ląstos lygyje 

Išskyrus: peties rezginio sužalojimą  (S14.3) 

S24.0 Krūtininės nugaros smegenų dalies sutrenkimas  ir pabrinkimas 

S24.1 Kiti ir nepatikslinti krūtininės nugaros smegenų dalies suţalojimai 

Jei būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, naudokite papildomą kodą (Z99.1). 

Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S24.7-). 

S24.10 Krūtininės nugaros smegenų dalies suţalojimas, nepatikslintas 

S24.11 Krūtininės nugaros smegenų dalies visiškas nutraukimas 

S24.12 Krūtininės nugaros smegenų dalies dalinio pluošto nutraukimo sindromas 
Priekinio pluošto sindromas 

Centrinio pluošto sindromas 

Dalinis krūtininės nugaros smegenų dalies nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip 

Užpakalinio pluošto sindromas 

S24.2 Krūtininės nugaros smegenų dalies nervų šaknelių suţalojimasS24.3 Krūtinės ląstos 

periferinių nervų suţalojimas  

S24.4 Krūtinės ląstos simpatinių nervų suţalojimas  
Širdies rezginys 

Stemplės rezginys 

Plaučių rezginys 

Žvaigždinis nervinis mazgas 

Simpatinis krūtinės nervinis mazgas 

S24.5 Kitų krūtinės ląstos nervų suţalojimas  
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S24.6 Nepatikslintų krūtinės ląstos nervų suţalojimas  

S24.7 Krūtininės nugaros smegenų dalies paţeidimo funkcinis lygis 

1915 

Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų traumos 

pažeidimo lygis – tai žemiausiai esantis nepažeistas segmentas (pvz., „visiškas nugaros smegenų 

nutraukimas T4 lygyje“ reiškia, kad ketvirtojo ir aukštesnių krūtininių nervų funkcija nesutrikusi, o žemesnio 

lygio nervai nefunkcionuoja). 

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų sužalojimo tipą. 

S24.70 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas 

S24.71 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T1 

S24.72 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T2/T3 

S24.73 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T4/T5 

S24.74 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T6/T7 

S24.75 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T8/T9 

S24.76 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T10/T11 

S24.77 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, T12 

S25 Krūtinės ląstos kraujagyslių suţalojimas 

S25.0 Krūtininės aortos suţalojimas 
Aorta, neklasifikuojama kitaip 

S25.1 Bevardės ar poraktinės arterijos suţalojimas 

S25.2 Viršutinės tuščiosios venos suţalojimas 
Tuščioji vena, neklasifikuojama kitaip 

S25.3 Bevardės ar poraktinės venos suţalojimas 

S25.4 Plaučių kraujagyslių suţalojimas 

S25.5 Tarpšonkaulinių kraujagyslių suţalojimas 

S25.7 Kelių krūtinės ląstos kraujagyslių suţalojimai 

S25.8 Kitų krūtinės ląstos kraujagyslių suţalojimas 
Lykinė vena 

Krūties arterija ir vena 

S25.9 Nepatikslintų krūtinės ląstos kraujagyslių suţalojimas 

S26 Širdies suţalojimas 

Krūtinės ląstos žaizdai *žaizdai, susisiekiančiai su vidiniu krūtinės ląstos sužalojimu+ nurodyti kartu su 

kategorija S26 naudokite kodą S21.83. 

S26.0 Trauminis hemoperikardas 

S26.8 Kiti širdies suţalojimai 
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S26.81 Širdies sumušimas 

S26.82 Širdies įplyšimas be prasiskverbimo (penetracijos) į širdies kamerą 

S26.83 Širdies įplyšimas su prasiskverbimu (penetracija) į širdies kamerą 

S26.88 Kitos širdies traumos 
Prasiskverbianti trauma 

Širdies plyšimas 

S26.9 Širdies trauma, nepatikslinta 

S27 Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų suţalojimas 

Krūtinės ląstos žaizdai * žaizdai, susisiekiančiai su vidine krūtinės ląstos trauma+ nurodyti kartu su kategorija 

S26 naudokite kodą S21.83. 

 

Išskyrus: sužalojimus: 
• stemplės kaklinės dalies (S10–S19) 

• trachėjos (kaklinės dalies) (S10–S19) 

S27.0 Trauminis pneumotoraksas 

 

S27.1 Trauminis hemotoraksas 

S27.2 Trauminis hemopneumotoraksas 

S27.3 Kitos plaučių traumos 

S27.31 Plaučių sumušimas ir hematoma 

S27.32 Plaučių įplyšimas 

S27.38 Kiti ir nepatikslinti plaučių suţalojimai 

S27.4 Bronchų suţalojimas 

S27.5 Trachėjos krūtininės dalies suţalojimas 

S27.6 Pleuros suţalojimas 

S27.7 Dauginiai krūtinės ląstos organų suţalojimai 

S27.8 Kitų patikslintų krūtinės ląstos organų ir struktūrų suţalojimai 

S27.81 Diafragmos suţalojimas 

S27.82 Krūtininio limfos latako suţalojimas 

S27.83 Stemplės (krūtininės dalies) suţalojimas 

S27.84 Uţkrūčio liaukos suţalojimas 

S27.88 Kitų patikslintų krūtinės ląstos organų ir struktūrų suţalojimas 

S27.9 Nepatikslintų krūtinės ląstos organų suţalojimas 
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S28 Krūtinės ląstos traiškytinis suţalojimas ir dalies krūtinės ląstos trauminė amputacija 

S28.0 Sutraiškyta krūtinės ląsta 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: nestabilią krūtinės sieną (S22.5) 
 kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik traumos 

tipą 

S28.1 Krūtinės ląstos dalies trauminę amputaciją 

Išskyrus: krūtinės ląstos perkirtimą (T05.8) 

S29 Kiti ir nepatikslinti krūtinės ląstos suţalojimai 

S29.0 Krūtinės ląstos raumenų ir sausgyslių suţalojimai 
Patempimai 

Išskyrus: sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S23.-) 

S29.7 Dauginiai krūtinės ląstos suţalojimai 
1907 

Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S20–S29.0 

S29.8 Kiti patikslinti krūtinės ląstos suţalojimai 

S29.9 Nepatikslintas krūtinės ląstos suţalojimas 

PILVO, JUOSMENS, STUBURO JUOSMENINĖS DALIES IR DUBENS SUŢALOJIMAI 

(S30–S39)  

Apima:         pilvo sieną 
išeinamąją angą 

sėdmenis 

išorinius lyties organus 

šoną 

kirkšnį 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
svetimkūnio poveikį: 

• išeinamojoje angoje ir tiesiojoje žarnoje (T18.5) 

• lytiniuose ir šlapimo takuose (T19.-) 

• skrandyje, plonajame žarnyne ir gaubtinėje žarnoje (T18.2–T18.4) 

stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08) 

nušalimus (T33–T35) 

traumas: 

• nugaros, neklasifikuojamas kitaip (T09.-) 

• nugaros smegenų, neklasifikuojamas kitaip (T09.3) 

• liemens, neklasifikuojamas kitaip (T09.-) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S30 Paviršinis pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens suţalojimas 

1916 

Išskyrus: šlaunies paviršinius sužalojimus (S70.-) 

S30.0 Nugaros apatinės dalies ir dubens sumušimas 
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Sėdmenys 

Juosmens sritis 

Kryžkaulio sritis 

S30.1 Pilvo sienos sumušimas 
Epigastriumas 

Šonas 

Kirkšnis 

Klubinė sritis 

Kirkšnies sritis 

S30.2 Išorinių lyties organų sumušimas 
Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios) 

Varpa 

Tarpvietė 

Kapšelis 

Sėklidė 

Vulva 

Išskyrus: makšties sumušimą (S37.88) 

S30.7 Dauginiai paviršiniai pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens suţalojimai 

Kartu su kodais S30.8 ir S30.9 naudojami tokie penktojo ženklo kodai, nurodantys paviršinio sužalojimo 

tipą. Galiojantis penktasis skaitmuo pateikiamas *skliaustuose+ po kiekvieno kodo:  

  0  nepatikslintas  

  1  nubrozdinimas  

  2  pūslė  

  3  vabzdţio įkandimas  

  4  paviršinis svetimkūnis (nuolauţa)  

  8  kita 

S30.8 Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai suţalojimai 

Sėdmenys 

Epigastriumas 

Išoriniai lyties organai 

Šonas 

S30.9 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai suţalojimai, sritis nepatikslinta 

 

S31 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens ţaizdos 

1917 

Apima:  žaizdas, susisiekiančias su lūžiu, išnirimu ar vidine pilvo trauma 
 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizdos, neklasifikuojamos kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: šlaunies žaizdą (S71.0) 
 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dalies trauminę amputaciją (S38.2–S38.3) 

S31.0 Nugaros apatinės dalies ir dubens ţaizdos 
Sėdmenys 

Dubens dugnas 
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Tarpvietė 

Kryžkaulio sritis 

S31.1 Pilvo sienos ţaizda 
Epigastriumas 

Šonas 

Kirkšnis 

Klubinė sritis 

Kirkšnies sritis 

Gaktos sritis 

S31.2 Varpos ţaizda 

S31.3 Kapšelio ir sėklidţių ţaizda 

S31.4 Makšties ir vulvos ţaizda 
Klitoris 

S31.5 Kitų ir nepatikslintų išorinių lyties organų ţaizda 
Moters išoriniai lyties organai 

Išskyrus: išorinių lyties organų trauminę amputaciją (S38.2) 

S31.7 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dauginės ţaizdos 

S31.8 Kitų ir nepatikslintų pilvo sričių ţaizdos 

S31.80 Kitų ir nepatikslintų pilvo sričių ţaizda 
Išeinamoji anga (raukas) 

Rektovaginalinė pertvara 

S31.81 Ţaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduojamas lūžis (S32). 

S31.82 Ţaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S33). 

S31.83 Ţaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo suţalojimu 

1920 

Pirmiausia koduojamas vidinis pilvo sužalojimas (S36–S37). 

S32 Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūţis 

Apima: juosmens ir kryžkaulio: 
• neuralinį lanką 

• keterinę ataugą 

• skersinę ataugą 

• slankstelį 

• slankstelio lanką 

Dislokacijai, susijusiai su kaklinės stuburo dalies lūžiu aprašyti naudokite papildomą kodą (S33.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Bet kokiam nugaros smegenų krūtininės dalies sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S34.-. 

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su kategorija S32 naudokite 

papildomą s žaizdos kodą S31.81. 
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Išskyrus: klubikaulio lūžį, neklasifikuojamą kitaip (S72.08) 

S32.0 Juosmens slankstelių lūţis 

S32.00 Juosmens slankstelio lūţis, lygis nepatikslintas 
Stuburo juosmeninė dalis, neklasifikuojama kitaip 

S32.01 Juosmens slankstelio lūţis, L1 lygis 

S32.02 Juosmens slankstelio lūţis, L2 lygis 

S32.03 Juosmens slankstelio lūţis, L3 lygis 

S32.04 Juosmens slankstelio lūţis, L4 lygis 

S32.05 Juosmens slankstelio lūţis, L5 lygis 

S32.1 Kryţkaulio lūţis 

S32.2 Uodegikaulio lūţis 

S32.3 Klubikaulio lūţis 

S32.4 Gūţduobės lūţis 

S32.5 Gaktos lūţis 
Šaka (gaktos apatinė ir viršutinė) 

Gaktos sąvarža 

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūţiai 

Išskyrus: dauginius patikslinto lygio juosmeninių slankstelių lūžius (S32.0-). Kiekvieną lygį reikia koduoti 

atskirai 
 dubens dauginius lūžius (S32.89). 

S32.8 Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo dalies ir dubens dalių lūţiai 

S32.81 Sėdinkaulio lūţis 

S32.82 Juosmeninės kryţmens stuburo dalies lūţis, dalis nepatikslinta 
Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

S32.83 Dubens lūţis, dalis nepatikslinta 
Dubens lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

S32.89 Kiti ir dauginiai dubens lūţiai 
Sudėtingas dubens lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

Lateralinis kompresinis lūžis 

Malgeno (Malgaigne) lūžis 

„Atverstos knygos“ lūžis 

Vertikalaus poslinkio lūžis 

S33 Juosmeninės stuburo dalies ir dubens sąnarių išnirimas ir raiščių  patempimas 

Lūžiams, susijusiems su kaklinės stuburo dalies išnirimais nurodyti naudokite papildomą kodą (S32.-). Jei 

nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu. 

Bet kokiam nugaros smegenų krūtininės dalies sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S34.-. 
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Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S33.0–S33.3 

naudokite papildomą žaizdos kodą S31.82. 

Išskyrus: šlaunikaulio išnirimą ir klubo sąnario raiščių patempimą (S73.-) 
dubens sąnarių ir raiščių akušerinį pažeidimą (O71.6) 

juosmeninio tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M51.-) 

pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens raumenų ir sausgyslių patempimą (S39.0) 

S33.0 Juosmeninio tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas 

S33.1 Juosmens slankstelio išnirimas 

S33.10 Juosmens slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas 
Juosmeninės stuburo dalies išnirimas, neklasifikuojamas kitaip 

S33.11 L1/L2 juosmens slankstelių išnirimas 

S33.12 L2/L3 juosmens slankstelių išnirimas 

S33.13 L3/L4 juosmens slankstelių išnirimas 

S33.14 L4/L5 juosmens slankstelių išnirimas 

S33.15 Juosmens ir kryţkaulio L5/S1 slankstelių išnirimas 

S33.2 Kryţmeninio klubo sąnario ir kryţmeninio uodegikaulio sąnario išnirimas 
Uodegikaulis 

Kryžkaulis 

S33.3 Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo dalies ir dubens dalių išnirimas 
Bevardis (gaktos jungtis) (kryžkaulio jungtis) 

Gaktos sąvarža 

S33.4 Gaktos sąvarţos trauminis plyšimas 

S33.5 Juosmeninės stuburo dalies patempimai 

S33.51 Juosmens ir kryţkaulio [sąnario] [raiščio] patempimas 

S33.6 Kryţmeninio klubo sąnario raiščių patempimas 

S33.7 Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo dalies ir dubens dalių raiščių patempimas 

S34 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje 

S34.0 Juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sumušimas (kontūzija) ir pabrinkimas 

S34.1 Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] suţalojimas 
Visiškas / dalinis juosmeninės nugaros smegenų dalies pažeidimas 

Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S34.7-). 

S34.2 Juosmeninių ir kryţkaulio nervų šaknelių suţalojimas 

S34.3 Arklio uodegos (cauda equina) suţalojimas 

S34.4 Juosmeninio kryţmens rezginio suţalojimas 

S34.5 Juosmens, kryţkaulio ir dubens simpatinių nervų suţalojimas 
Pilvinis ganglijas ar rezginys 
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Apatinis papilvės rezginys 

Pasaito rezginys (apatinis) (viršutinis) 

Vidurių nervas 

S34.6 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens periferinio (-ių) nervo (-ų) suţalojimas 

S34.7 Juosmeninės nugaros smegenų dalies paţeidimo funkcinis lygis 

1915 Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų 

pažeidimo funkcinis lygis – tai žemiausias pažeistas stuburo segmentas. 

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų traumos tipą. 

S34.70 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, slankstelio lygis nenurodytas 

S34.71 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, L1 

S34.72 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, L2 

S34.73 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, L3 

S34.74 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, L4 

S34.75 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, L5 

S34.76 Funkcinis nugaros smegenų paţeidimas, kryţkaulis 

S34.8 Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros ir dubens nervų paţeidimas 

S35 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kraujagyslių suţalojimas 

S35.0 Pilvo aortos suţalojimas 

Išskyrus: aortą, neklasifikuojamą kitaip (S25.0) 

S35.1 Apatinės tuščiosios venos suţalojimas 
Kepenų vena 

Išskyrus: tuščiąją veną, neklasifikuojamą kitaip (S25.2) 

S35.2 Pilvinio kamieno ir pasaito arterijos suţalojimas 
Skrandžio arterija 

Dvylikapirštinė skrandžio arterija 

Kepenų arterija 

Pasaito arterija (apatinė) (viršutinė) 

Blužnies arterija 

S35.3 Vartų ir bluţnies venos suţalojimas 
Pasaito arterija (apatinė) (viršutinė) 

S35.4 Inkstų kraujagyslių suţalojimas 
Inkstų arterija ar vena 

S35.5 Klubinių kraujagyslių suţalojimas 
Vidinė klubo    }  
Bendroji klubo } arterija ar vena 
Gimdos             }  

S35.7 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kelių kraujagyslių suţalojimas 
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S35.8 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kitų kraujagyslių suţalojimas 
Kiaušidžių arterija ar vena 

S35.9 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens nepatikslintų kraujagyslių suţalojimas 

S36 Pilvo ertmės organų suţalojimas 

Pilvo žaizdai *pilvo sienos žaizdai, susisiekiančiai su pilvo ertme] nurodyti kartu su kategorija S36 naudokite 

kodą S31.83. 

S36.0 Bluţnies suţalojimas 

S36.00 Bluţnies trauma, nepatikslinta 

S36.01 Bluţnies hematoma 

S36.02 Bluţnies kapsulės plyšimai, kai nėra didelių parenchimos plyšimų 

S36.03 Bluţnies įplyšimas, plintantis į parenchimą 

S36.04 Bluţnies parenchimos didelės apimties paţeidimas 
Blužnies plyšimas 

S36.08 Kiti bluţnies suţalojimai 
Blužnies prasiskverbianti (penetruojanti) trauma 

S36.1 Kepenų arba tulţies pūslės suţalojimas 

S36.10 Kepenų suţalojimas, nepatikslintas 

S36.11 Kepenų sumušimas ir hematoma 

S36.12 Kepenų įplyšimas, nepatikslintas 

S36.13 Nedidelis kepenų įplyšimas 
Įplyšimas, apimantis tik kapsulę arba mažai pažeidęs kepenų parenchimą *t. y. mažiau nei 1 cm gylio+ 

S36.14 Vidutinis kepenų įplyšimas 
Įplyšimas, apimantis parenchimą, kai nėra didelės apimties parenchimos pažeidimo *t. y. mažiau nei 10 cm 

ilgio ir 3 cm gylio] 

S36.15 Didelis kepenų įplyšimas 
Įplyšimas, kai yra didelės apimties kepenų parenchimos pažeidimas *t. y. 10 cm ilgio ir 3 cm gylio] 

Dauginiai vidutiniai kepenų įplyšimai, kai hematoma yra ar jos nėra 

S36.16 Kitas kepenų suţalojimas 

S36.17 Tulţies pūslės suţalojimas 

S36.18 Tulţies takų suţalojimas 

S36.2 Kasos suţalojimas 

S36.20 Kasos suţalojimas, dalis nepatikslinta 

S36.21 Kasos galvutės suţalojimas 

S36.22 Kasos kūno suţalojimas 
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S36.23 Kasos uodegos suţalojimas 

S36.29 Kitų ir kelių kasos dalių suţalojimas 
Kasos latakas 

S36.3 Skrandţio suţalojimas 

S36.4 Plonųjų ţarnų suţalojimas 

S36.40 Plonųjų ţarnų suţalojimas, dalis nepatikslinta 

S36.41 Dvylikapirštės ţarnos suţalojimas 

S36.49 Kitų ir kelių plonųjų ţarnų dalių suţalojimas 
Klubinės žarnos trauma 

Tuščiosios žarnos trauma 

S36.5 Gaubtinės ţarnos suţalojimas 

S36.50 Gaubtinės ţarnos suţalojimas, dalis nepatikslinta 

S36.51 Kylančiosios [dešiniosios] gaubtinės ţarnos suţalojimas 

S36.52 Skersinės gaubtinės ţarnos suţalojimas 

S36.53 Nusileidţiančiosios [kairiosios] gaubtinės ţarnos suţalojimas 

S36.54 Riestinės ţarnos suţalojimas 

S36.59 Kitų ir kelių gaubtinės ţarnos dalių suţalojimas 
Kirmėlinės ataugos sužalojimas 

Aklosios žarnos sužalojimas 

S36.6 Tiesiosios ţarnos suţalojimas 
Dauginės tiesiosios žarnos traumos 

S36.7 Kelių pilvo ertmės organų suţalojimas 

S36.8 Kitų pilvo ertmės organų suţalojimai 

S36.81 Pilvaplėvės suţalojimas 

S36.82 Pasaito suţalojimas 

S36.83 Retroperitoninio tarpo suţalojimas 

S36.88 Kitų pilvo ertmės organų suţalojimas 

S36.9 Nepatikslintų pilvo ertmės organų suţalojimas 

S37 Šlapimo ir dubens organų suţalojimas 

Žaizdai *žaizdai, susisiekiančiai su  pilvo ertme] nurodyti kartu su kategorijomis S37 naudokite kodą S31.83. 

Išskyrus: pilvaplėvę (S36.81) 
retroperitoninį tarpą (S36.83) 

S37.0 Inksto suţalojimas 
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S37.00 Inkstų suţalojimas, nepatikslintas 

S37.01 Inkstų sumušimas ir hematoma 

S37.02 Inkstų įplyšimas 
Apimantis kapsulę ir geldelę *kolektorinę sistemą+ 

Kapsulės plyšimas 

S37.03 Visiškas inksto parenchimos paţeidimas 
Inksto plyšimas 

S37.1 Šlapimtakio suţalojimas 

S37.2 Šlapimo pūslės suţalojimas 

S37.20 Šlapimo pūslės suţalojimas, nepatikslinta 

S37.21 Šlapimo pūslės sumušimas 

S37.22 Šlapimo pūslės plyšimas 
Ekstraperitoninis 

Intraperitoninis 

S37.28 Kitas šlapimo pūslės suţalojimas 
Šlapimo pūslės įplyšimas 

S37.3 Šlaplės suţalojimas 

S37.30 Šlaplės suţalojimas, dalis nepatikslinta 

S37.31 Plėvinės šlaplės dalies suţalojimas 

S37.32 Šlaplės varpos dalies suţalojimas 

S37.33 Šlaplės priešinės dalies suţalojimas 

S37.38 Kitos šlaplės dalies suţalojimas 

S37.4 Kiaušidės suţalojimas 

S37.5 Kiaušintakio suţalojimas 

S37.6 Gimdos suţalojimas 

Išskyrus: akušerinę traumą (O71.-) 

S37.7 Kelių dubens organų suţalojimas 

S37.8 Kitų dubens organų suţalojimas 

S37.81 Antinksčio suţalojimas 

S37.82 Priešinės liaukos (prostatos) suţalojimas 

S37.83 Sėklinių pūslelių suţalojimas 

S37.84 Sėklinio latako suţalojimas 

S37.88 Kitų dubens organų suţalojimas 



757 

 

Makštis 

S37.9 Nepatikslintų dubens organų suţalojimas 

S38 Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens  traiškytinis suţalojimas bei trauminė 

amputacija 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžias, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

traumos tipą 

S38.0 Išorinių lyties organų traiškytinis suţalojimas  

S38.1 Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens traiškytinis suţalojimas 

S38.2 Išorinių lyties organų trauminė amputacija 
Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios) 

Varpa 

Kapšelis 

Sėklidė 

Vulva 

S38.3 Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens  trauminė amputacija 

Išskyrus: pilvo ląstos perkirtimą (T05.8) 

S39 Kiti ir nepatikslinti pilvo, nugaros apatinės dalies bei dubens suţalojimai 

S39.0 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens raumenų bei sausgyslių suţalojimas 
Patempimai 

Išskyrus: sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S33.-) 

S39.6 Pilvo ertmės organo (-ų) ir dubens organo (-ų) suţalojimas 

S39.7 Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dauginiai suţalojimai 
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S30–S39.6 

Išskyrus: sužalojimus, koduojamus S36.-, kartu su sužalojimais, koduojamais S37.- (S39.6) 

S39.8 Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens patikslinti suţalojimai 

S39.9 Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens nepatikslintas suţalojimas 

PETIES IR ŢASTO SUŢALOJIMAI (S40–S49)  

Apima: sužalojimus: 
• pažasties 

• menčių srities 

• peties 

• žasto – tai rankos sritis tarp peties ir alkūnės 

Išskyrus: abipusį pečių ir žasto pažeidimą (T00–T07) 
nudegimus (T20–T31) 

nušalimus (T33–T35) 

sužalojimus: 

• alkūnės (S50–S59) 

• rankos, lygis nenurodytas (T10–T11) 
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vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S40 Peties ir ţasto paviršinis suţalojimas 

1916 

S40.0 Peties ir ţasto sumušimas 
Pažasties sritis 

Menčių sritis 

S40.7 Peties ir ţasto dauginiai paviršiniai suţalojimai 

S40.8 Peties ir ţasto kitas paviršinis suţalojimas 

S40.81 Peties ir ţasto nubrozdinimas 

S40.82 Peties ir ţasto pūslė 

S40.83 Peties ir ţasto vabzdţio įkandimas 

S40.84 Peties ir ţasto paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S40.88 Peties ir ţasto kiti paviršiniai suţalojimai 

S40.9 Peties ir ţasto paviršinis suţalojimas, nepatikslintas 

S41 Peties ir ţasto ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
peties ir žasto žaizdą, neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: peties ir žasto trauminę amputaciją (S48.-) 

S41.0 Peties ţaizda 
Peties juosta 

S41.1 Ţasto ţaizda 

S41.7 Peties ir ţasto dauginės ţaizdos 

S41.8 Kitų ir nepatikslintų peties bei ţasto sričių ţaizdos 

S41.80 Kitų ir nepatikslintų peties ir ţasto sričių nepatikslinta ţaizda 
Pažastis 

Menčių sritis 

S41.81 Ţaizda (bet kurios peties ir ţasto srities), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S42.-). 

S41.82 Ţaizda (bet kurios peties ir ţasto srities), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S43.-). 

S42 Peties ir ţasto lūţis 
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Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorija S42 naudokite 

papildomą žaizdos kodą S41.81. 

S42.0 Raktikaulio lūţis 

S42.00 Raktikaulio lūţis, dalis nepatikslinta 
Raktikaulis, neklasifikuojamas kitaip 

Raktikaulio kaulas, neklasifikuojamas kitaip 

S42.01 Raktikaulio krūtininio galo lūţis 

S42.02 Raktikaulio kūno lūţis 

S42.03 Raktikaulio petinio galo lūţis 

S42.09 Dauginiai raktikaulio lūţiai 

S42.1 Mentės lūţis 

S42.10 Mentės lūţis, dalis nepatikslinta 
Mentė, neklasifikuojama kitaip 

S42.11 Mentės kūno lūţis 

S42.12 Petinės ataugos lūţis 
Petys (atauga) 

S42.13 Snapinės ataugos lūţis 

S42.14 Mentės sąnarinės duobės ir kaklo lūţis 

S42.19 Dauginiai mentės lūţiai 

S42.2 Ţastikaulio viršutinės dalies lūţiai 

S42.20 Ţastikaulio viršutinės dalies lūţis, sritis nepatikslinta 
Proksimalinis galas, neklasifikuojamas kitaip 

S42.21 Ţastikaulio galvos lūţis 
Du, trys ir keturi daliniai žastikaulio galvos lūžiai 

Viršutinė epifizė 

S42.22 Ţastikaulio chirurginio kaklo lūţis 

S42.23 Ţastikaulio anatominio kaklo lūţis 

S42.24 Ţastikaulio didţiosios šiurkštumos lūţis 

S42.29 Kitų ir kelių ţastikaulio viršutinės dalies sričių lūţiai 
Mažoji šiurkštuma 

S42.3 Ţastikaulio kūno lūţis 
Ranka, neklasifikuojama kitaip 

Žastikaulis, neklasifikuojamas kitaip 

Dauginiai žastikaulio kūno lūžiai 

Rankos viršutinė dalis, neklasifikuojama kitaip  

S42.4 Ţastikaulio apatinės dalies lūţiai 
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Išskyrus: alkūnės lūžį, neklasifikuojamą kitaip (S52.00) 

S42.40 Ţastikaulio apatinės dalies lūţis, sritis nepatikslinta 
Distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip 

S42.41 Ţastikaulio virškrumplinis lūţis 

S42.42 Ţastikaulio šoninio krumplio lūţis 

S42.43 Ţastikaulio viduriniojo krumplio lūţis 

S42.44 Ţastikaulio krumplio (-ių) lūţis, nepatikslintas 
Sąnarinė atauga, neklasifikuojama kitaip 

Išorinis krumplys 

Vidinis antkrumplis 

Apatinė epifizė 

Vidurinis antkrumplis 

S42.45 Ţastikaulio distalinės dalies „T“ formos lūţis 

S42.49 Ţastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūţiai 
Kitų ir kelių sričių lūžiai 

Žastikaulio skridinys 

S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir ţastikaulio lūţiai 

Išskyrus: dauginius lūžius: 
• vien tik raktikaulio (S42.09) 

• vien tik žastikaulio: 

 • apatinės dalies (S42.49) 

 • viršutinės dalies (S42.49) 

• vien tik mentės (S42.19) 

S42.8 Kitų peties ir ţasto sričių lūţis 

S42.9 Pečių juostos lūţis, dalis nepatikslinta 
Peties, neklasifikuojamo kitaip 

S43 Peties juostos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai 

Atviram išnirimui * žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S43.0–S43.3 

naudokite papildomą žaizdos kodą S41.82. 

Išskyrus: peties ir žasto raumenų ir sausgyslių patempimus (S46) 

S43.0 Peties sąnario išnirimai 

Žastikaulis, proksimalinis galas 

S43.00 Peties išnirimas, nepatikslintas 
Peties sąnarys, neklasifikuojamas kitaip 

Žastikaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S43.01 Ţastikaulio priekinis išnirimas 

S43.02 Ţastikaulio uţpakalinis išnirimas 

S43.03 Ţastikaulio vidinis išnirimas 

S43.08 Kitos ţastikaulio dalies išnirimas 
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S43.1 Petinio raktikaulio sąnario išnirimas 
Raktikaulis 

S43.2 Krūtinkaulinio raktikaulio sąnario išnirimas 

S43.3 Kitų ir nepatikslintų peties juostos dalių išnirimas 
Išnirimas: 

• mentės 

• peties juostos, neklasifikuojamas kitaip 

S43.4 Peties sąnario patempimas  
Snapinis žastikaulio (raištis)  
Peties juostos pasukamieji raumenys 

S43.5 Petinio raktikaulio sąnario patempimas 
Petinis raktikaulio raištis 

S43.6 Krūtinkaulinio raktikaulio sąnario patempimas 

S43.7 Kitų ir nepatikslintų peties juostos dalių patempimas 
Peties juostos patempimas, neklasifikuojamas kitaip 

S44 Nervų suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

Išskyrus: peties rezginio sužalojimą (S14.3) 

S44.0 Alkūninio nervo suţalojimasţasto lygyje 

Išskyrus: alkūninį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.0) 

S44.1 Viduriniojo nervo suţalojimas ţasto lygyje 

Išskyrus: vidurinįjį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.1) 

S44.2 Stipininio nervo suţalojimas ţasto lygyje 

Išskyrus: stipininį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.2) 

S44.3 Paţastinio nervo suţalojimas 

S44.4 Raumens ir odos nervo suţalojimas 

S44.5 Odos jutiminio nervo suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S44.7 Kelių nervų suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S44.8 Kitų nervų suţalojimai peties ir ţasto lygyje 

S44.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S45 Kraujagyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

Išskyrus: sužalojimus, poraktinės: 
• arterijos (S25.1) 

• venos (S25.3) 

S45.0 Paţastinės arterijos suţalojimas 

S45.1 Ţastinės arterijos suţalojimas 

S45.2 Paţastinės ar ţastinės venos suţalojimas 
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S45.3 Paviršinės venos suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S45.7 Dauginių kraujagyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S45.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S45.9 Nepatikslintos kraujagyslės suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S46 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

Apima: patempimus 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių traumas alkūnės lygyje ar žemiau alkūnės (S56.-) 
sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S43.-) 

S46.0 Peties „sukamosios manţetės“ sausgyslės suţalojimas 

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės suţalojimas  

S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgysl suţalojimas 

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės suţalojimas 

S46.7 Kelių raumenų ir sausgyslių suţalojimas peties bei ţasto lygyje 

S46.8 Kitų raumenų ir sausgyslių suţalojimas peties bei ţasto lygyje 
Podyglinis (raumuo) 

Pomentinis (raumuo) 

Antdyglinis (raumuo) 

S46.9 Nepatikslintų raumenų ir sausgyslių suţalojimas peties ir ţasto lygyje 

S47 Peties ir ţasto traiškytinis suţalojimas 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: alkūnės traiškytinį sužalojimą (S57.0) 
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S48 Peties ir ţasto trauminė amputacija 

Išskyrus: trauminę amputaciją: 
• alkūnės lygyje (S58.0) 

• rankos, lygis nepatikslintas (T11.6) 

S48.0 Peties sąnario trauminė amputacija 

S48.1 Trauminė amputacija tarp peties ir alkūnės 

S48.9 Peties ir ţasto trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S49 Kiti ir nepatikslinti peties bei ţasto suţalojimai 

S49.7 Peties ir ţasto dauginiai suţalojimai 
1907 Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S40–S48 

S49.8 Peties ir ţasto kiti patikslinti suţalojimai 

S49.9 Peties ir ţasto nepatikslintas suţalojimas 
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ALKŪNĖS IR DILBIO SUŢALOJIMAI (S50–S59)  

Išskyrus: abipusį alkūnės ir dilbio pažeidimą (T00–T07) 
nudegimus (T20–T31) 

nušalimus (T33–T35) 

sužalojimas: 

• rankos, lygis nenurodytas (T10–T11) 

• riešo ir plaštakos (S60–S69) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S50 Dilbio paviršinis suţalojimas 

1916 

Išskyrus: riešo ir plaštakos paviršinius sužalojimus (S60.-) 

S50.0 Alkūnės sumušimas 

S50.1 Kitų ir nepatikslintų dilbio dalių sumušimas 

S50.7 Dauginiai paviršiniai dilbio suţalojimai 

S50.8 Kiti dilbio paviršiniai suţalojimai 

S50.81 Dilbio nubrozdinimas 

S50.82 Dilbio pūslė 

S50.83 Vabzdţio įkandimas į dilbį 

S50.84 Dilbio paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S50.88 Kiti dilbio paviršiniai suţalojimai 
Kiti alkūnės paviršiniai sužalojimai 

S50.9 Dilbio paviršinis suţalojimas, nepatikslintas 
Paviršinis alkūnės sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip 

S51 Dilbio ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
 dilbio žaizdas, neklasifikuojamas kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: atviras riešo ir plaštakos traumas (S61.-) 
plaštakos trauminę amputaciją (S58.-) 

S51.0 Alkūnės ţaizda 

S51.7 Dilbio dauginės ţaizdos 

S51.8 Kitų dilbio dalių ţaizdos 

S51.81 Ţaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduojamas lūžis (S52.-). 
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S51.82 Ţaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S53.-). 

S51.88 Kitų dilbio dalių ţaizda 

S51.9 Dilbio ţaizda, sritis nepatikslinta 

S52 Dilbio lūţis 

Atviram / sudėtingam lūžimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su kategorija S52 naudokite 

papildomą žaizdos kodą S51.81. 

Išskyrus: lūžį riešo ir plaštakos lygyje (S62.-) 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūţis 

S52.00 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūţis, sritis nepatikslinta 
Alkūnė, neklasifikuojama kitaip 

Proksimalinė alkūnkaulio dalis, neklasifikuojama kitaip 

S52.01 Alkūnkaulio alkūnės ataugos lūţis 

S52.02 Alkūnkaulio vainikinės ataugos lūţis 

S52.09 Alkūnkaulio viršutinės dalies kiti ir dauginiai lūţiai 

S52.1 Stipinkaulio viršutinės dalies lūţiai 

S52.10 Stipinkaulio viršutinės dalies lūţis, sritis nepatikslinta 
Proksimalinė stipinkaulio dalis, neklasifikuojama kitaip 

S52.11 Stipinkaulio galvos lūţis 

S52.12 Stipinkaulio kaklelio lūţis 

S52.19 Stipinkaulio viršutinės dalies kiti ir dauginiai lūţiai 

S52.2 Alkūnkaulio kūno lūţis 

S52.20 Alkūnkaulio kūno lūţis, sritis nepatikslinta 
Alkūnkaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S52.21 Alkūnkaulio proksimalinės dalies lūţis kartu su stipinkaulio galvos išnirimu 
Montedžija (Monteggia) lūžis ir išnirimas 

S52.3 Stipinkaulio kūno lūţis 

S52.30 Stipinkaulio kūno lūţis, sritis nepatikslinta 
Stipinkaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S52.31 Alkūnkaulio distalinės kūno dalies lūţis kartu su stipinkaulio galvos išnirimu 
Galeaci (Galeazzi) lūžis ir išnirimas 

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūţis 

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūţiai 
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S52.50 Stipinkaulio apatinės dalies lūţis, nepatikslintas 
Distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip 

S52.51 Stipinkaulio apatinio galo lūţis su išlinkimu į uţpakalį 
Koulso (Colles) lūžis: 

• apimantis alkūnkaulio ylinę ataugą 

• neklasifikuojamą kitaip 

S52.52 Stipinkaulio apatinio galo lūţis su išlinkimu į priekį 
Smito (Smith) lūžis 

Išskyrus: Bartono (Barton) lūžį (S52.53) 
 su vidiniu sąnario lūžiu (S52.53) 

S52.53 Stipinkaulio apatinio galo lūţis su išlinkimu į priekį ir vidiniu sąnario lūţiu 
Bartono (Barton) lūžis 

S52.59 Stipinkaulio apatinės dalies kiti ir dauginiai lūţiai 
Vidinis sąnario lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūţis 

S52.7 Dauginiai dilbio lūţiai 

Išskyrus: alkūnkaulio ir stipinkaulio lūžius: 
 • apatinio galo (S52.6) 

 • kūnų (S52.4) 

S52.8 Kitų dilbio dalių lūţis 
Alkūnkaulio galva 

Alkūnkaulio apatinis galas 

Alkūnkaulio ylinė atauga 

Viršutinis ir apatinis dilbio galai, neklasifikuojami kitaip 

Išskyrus: alkūnkaulio ylinę ataugą, susijusią su Kolė (Colle) lūžiu (S52.51) 

S52.9 Dilbio lūţis, dalis nepatikslinta 

S53 Dilbio kaulų išnirimas ir alkūnės sąnario raiščių patempimas 

Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su kodais S53.0–S53.1 naudokite 

papildomą žaizdos kodą S51.82. 

Išskyrus: riešo raumenų ir sausgyslių patempimą (S56) 

S53.0 Stipinkaulio galvos išnirimas 
Žastinis stipinkaulio sąnarys 

Išskyrus: Montedžija (Monteggia) lūžį ir išnirimą (S52.21) 

S53.1 Kitų ir nepatikslintų alkūnės dalių išnirimas 

Žastinis alkūnkaulio sąnarys 

Išskyrus: vien tik stipinkaulio galvos išnirimą (S53.0) 
 Galeaci (Galeazzi) lūžį ir išnirimą (S52.31) 

S53.10 Alkūnės išnirimas, nepatikslintas 

S53.11 Alkūnės priekinis išnirimas 
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S53.12 Alkūnės uţpakalinis išnirimas 

S53.13 Alkūnės vidurinis išnirimas 

S53.14 Alkūnės lateralinis išnirimas 

S53.18 Kitas alkūnės išnirimas 

S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas 

S53.3 Alkūninio šalutinio raiščio trauminis plyšimas 

S53.4 Alkūnės patempimas 

S53.40 Alkūnės raiščių patempimas, dalis nepatikslinta 

S53.41 Stipininio šalutinio raiščio patempimas 

S53.42 Alkūninio šalutinio raiščio patempimas 

S53.43 Ţastinio stipinkaulio (sąnario) patempimas 

S53.44 Ţastinio alkūnkaulio (sąnario) patempimas 

S53.48 Kitos alkūnės dalies patempimas 

S54 Nervų suţalojimas dilbio lygyje 

Išskyrus: nervų sužalojimą riešo ir plaštakos lygyje (S64.-) 

S54.0 Alkūninio nervo suţalojimas dilbio lygyje 
Alkūninis nervas, neklasifikuojama kitaip 

S54.1 Vidurinio nervo suţalojimas dilbio lygyje 
Vidurinis nervas, neklasifikuojama kitaip 

S54.2 Stipininio nervo suţalojimas dilbio lygyje 
Stipininis nervas, neklasifikuojamas kitaip 

S54.3 Odos jutiminių nervų suţalojimas dilbio lygyje 

S54.7 Kelių nervų suţalojimas dilbio lygyje 

S54.8 Kitų nervų suţalojimas dilbio lygyje 

S54.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas dilbio lygyje 

S55 Kraujagyslių suţalojimas dilbio lygyje 

Išskyrus: sužalojimus: 
 • kraujagyslių riešo ir plaštakos lygyje (S65.-) 

 • peties kraujagyslių (S45.1–S45.2) 

S55.0 Alkūninės arterijos suţalojimas dilbio lygyje 

S55.1 Stipininės arterijos suţalojimas dilbio lygyje 

S55.2 Venų suţalojimas dilbio lygyje 

S55.7 Kelių kraujagyslių suţalojimas dilbio lygyje 
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S55.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S55.9 Nepatikslintų kraujagyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

Apima: patempimus 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių sužalojimą riešo lygyje ar žemiau riešo (S66.-) 
 sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S53.4) 

S56.0 Nykščio ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas dilbio lygyje 

S56.1 Kito piršto lenkiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas dilbio lygyje 

S56.2 Kitų lenkiamųjų raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56.3 Nykščio tiesiamojo ar atitraukiamojo raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56.4 Kito (-ų) piršto (-ų) tiesiamųjų raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56.5 Kitų tiesiamųjų raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56.7 Kelių raumenų ir sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių suţalojimas dilbio lygyje 

S57 Dilbio traiškytinis suţalojimas 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: riešo ir plaštakos traiškytinį sužalojimą (S60.-) 
 kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S57.0 Alkūnės traiškytinis suţalojimas 

S57.8 Kitų dilbio sričių traiškytinis suţalojimas 

S57.9 Dilbio traiškytinis suţalojimas, sritis nepatikslinta 

S58 Dilbio trauminė amputacija 

Išskyrus: riešo ir plaštakos trauminę amputaciją (S68.-) 

S58.0 Alkūnės sąnario trauminė amputacija 

S58.1 Trauminė amputacija tarp alkūnės ir riešo 

S58.9 Dilbio trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S59 Kiti ir nepatikslinti dilbio suţalojimai 

Išskyrus: kitas ir nepatikslintas riešo ir plaštakos traumas (S69.-) 

S59.7 Dauginiai dilbio suţalojimai 
1907 

Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S50–S58 

S59.8 Kiti patikslinti dilbio suţalojimai 
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S59.9 Nepatikslintas dilbio suţalojimas 

RIEŠO IR PLAŠTAKOS SUŢALOJIMAI (S60–S69)  

Išskyrus: abipusį riešų ir plaštakų pažeidimą (T00–T07) 
 nudegimus (T20–T31) 

 nušalimus (T33–T35) 

 rankos sužalojimas, lygis nenurodytas (T10–T11) 

 vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S60 Riešo ir plaštakos paviršinis suţalojimas 

1916 

S60.0 Piršto (-ų) sumušimas, kai nagas nepaţeistas 
Piršto (-ų) sumušimas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: sumušimą, apimantį nagą (pagrindą) (S60.1) 

S60.1 Piršto (-ų) sumušimas, kai nagas paţeistas 

S60.2 Kitų riešo ir plaštakos dalių sumušimas 

S60.7 Riešo ir plaštakos dauginės paviršiniai suţalojimai 

S60.8 Riešo ir plaštakos kiti paviršiniai suţalojimai 

S60.81 Riešo ir plaštakos nubrozdinimas 

S60.82 Riešo ir plaštakos pūslė 

S60.83 Vabzdţio įkandimas į riešą ir plaštaką 

S60.84 Riešo ir plaštakos paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S60.88 Riešo ir plaštakos kiti paviršiniai suţalojimai 

S60.9 Riešo ir plaštakos paviršinis suţalojimas, nepatikslintas 

S61 Riešo ir plaštakos ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
 riešo ir plaštakos žaizdą, neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: riešo ir plaštakos trauminę amputaciją (S68.-) 

S61.0 Piršto (-ų) ţaizda, kai nagas nepaţeistas 
Piršto (-ų) žaizda, neklasifikuojama kitaip 

Nykščio žaizda 

Išskyrus: žaizdą, apimančią nagą (pagrindą) (S61.1) 

S61.1 Piršto (-ų) ţaizda, kai nagas paţeistas 
Nykštys (kai nagas pažeistas) 

S61.7 Riešo ir plaštakos dauginės ţaizdos 
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S61.8 Kitų riešo ir plaštakos dalių ţaizdos 

S61.81 Ţaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduojamas lūžis (S62). 

S61.82 Ţaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S63). 

S61.88 Kitų riešo ir plaštakos dalių ţaizda 
Delnas 

S61.9 Riešo ir plaštakos ţaizda, sritis nepatikslinta 

S62 Lūţis riešo ir plaštakos lygyje  

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su kategorijomis S62 

naudokite papildomą žaizdos kodą S61.81. 

Išskyrus: distalinių alkūnkaulio ir stipinkaulio dalių lūžį (S52.-) 

S62.0 Plaštakos laivakaulio lūţis 

S62.1 Kito (-ų) riešakaulio (-ų) lūţiai 

S62.10 Riešakaulio lūţis, nepatikslintas 

S62.11 Riešo mėnulio kaulo lūţis 
Pusmėnulio kaulas 

S62.12 Riešo trikampio kaulo lūţis 
Pleištukų kaulas 

S62.13 Ţirnio kaulo lūţis 

S62.14 Daugiakampio kaulo lūţis 
Didysis daugiakampis kaulas 

S62.15 Maţojo daugiakampio kaulo lūţis 
Mažasis daugiakampis kaulas 

S62.16 Galvinio kaulo lūţis 
Didysis galvinis kaulas 

S62.17 Kablinio kaulo lūţis 
Kablinis kaulas 

S62.19 Kitų ir kelių riešakaulių lūţis 

S62.2 Pirmojo delnakaulio lūţiai 

S62.20 Pirmojo delnakaulio lūţis, dalis nepatikslinta 

S62.21 Pirmojo delnakaulio pagrindo lūţis 
Beneto (Bennett) lūžis ir išnirimas 

S62.22 Pirmojo delnakaulio kūno lūţis 
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S62.23 Pirmojo delnakaulio kaklelio lūţis 

S62.24 Pirmojo delnakaulio galvos lūţis 

S62.3 Kitų delnakaulių lūţiai 

Išskyrus: pirmojo delnakaulio lūžį (S62.2-) 

S62.30 Delnakaulio (-ių) lūţis, dalis nepatikslinta 

S62.31 Kito (-ų) delnakaulio (-ių) pagrindo lūţis 

S62.32 Kito (-ų) delnakaulio (-ių) kūno lūţis 

S62.33 Kito (-ų) delnakaulio (-ių) kaklelio lūţis 

S62.34 Kito (-ų) delnakaulio (-ių) galvos lūţis 

S62.4 Dauginiai delnakaulių lūţiai 

S62.5 Nykščio lūţiai 

S62.50 Nykščio lūţis, dalis nepatikslinta 

S62.51 Nykščio proksimalinės falangos lūţis 

S62.52 Nykščio distalinės falangos lūţis 

S62.6 Kito piršto lūţis 

Išskyrus: nykščio lūžį (S62.5-) 

S62.60 Falangos lūţis, dalis nepatikslinta 

S62.61 Proksimalinės falangos lūţis 

S62.62 Vidurinės falangos lūţis 

S62.63 Distalinės falangos lūţis 

S62.7 Dauginiai pirštų lūţiai 

S62.8 Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių lūţis 

S63 Riešo ir plaštakos sąnarių išnirimai bei raiščių patempimai   

Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S63.0–S63.3 

naudokite papildomą žaizdos kodą S61.82. 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių patempimą riešo ir plaštakos lygyje (S66) 

S63.0 Riešo išnirimas 

S63.00 Riešo išnirimas, dalis nepatikslinta 
Stipinkaulis, distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip 

Alkūnkaulis, distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip 

S63.01 Stipininio alkūnkaulio (sąnario) išnirimas, distalinis 
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S63.02 Stipininio riešo (sąnario) išnirimas 

S63.03 Viduriniojo riešo (sąnario) išnirimas 

S63.04 Riešinio delno (sąnario) išnirimas 
Delnakaulis, proksimalinis galas 

S63.08 Kitos riešo dalies išnirimas 
Riešakaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S63.1 Piršto išnirimas 

S63.10 Piršto išnirimas, dalis nepatikslinta 
Piršto falanga, neklasifikuojama kitaip 

Nykštys, neklasifikuojamas kitaip 

S63.11 Delnakaulinio falangos (sąnario) išnirimas 
Delnakaulis, distalinis galas 

S63.12 Savojo piršto (sąnario) išnirimas, plaštaka 

S63.2 Dauginiai pirštų išnirimai 

S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas 
Šalutinis raištis, riešas 

Stipininis riešo (raištis) 

Alkūninis riešo (delno) 

S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir savojo piršto sąnario (-ų) raiščių trauminis plyšimas (-ai) 
Šalutinis 

Delno 

Delno pagrindas 

S63.5 Riešo patempimas 

S63.50 Riešo patempimas, dalis nepatikslinta 

S63.51 Delninio (sąnario) patempimas 

S63.52 Stipininio riešo (sąnario) patempimas 

S63.53 Riešinio delno (sąnario) patempimas 

S63.58 Kitų riešo dalių patempimas 
Stipininis alkūnkaulio sąnarys, distalinis 

S63.6 Piršto (-ų) patempimas 

S63.60 Piršto (-ų) patempimas, dalis nepatikslinta 
Piršto falanga, plaštaka, neklasifikuojama kitaip 

Nykštys, neklasifikuojamas kitaip 

S63.61 Riešinio delno (sąnario) patempimas 

S63.62 Savojo piršto (sąnario) patempimas 

S63.68 Kitų piršto dalių patempimas 
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S63.7 Kitų ir nepatikslintų plaštakos dalių patempimai 
Vidurinysis riešo (sąnarys) 

S64 Nervų suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S64.0 Alkūninio nervo suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S64.1 Vidurinio nervo suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S64.2 Stipininio nervo suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S64.3 Nykščio piršto nervo suţalojimas 

S64.4 Kito piršto nervo suţalojimas 

S64.7 Dauginių nervų suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S64.8 Kitų nervų suţalojimasriešo ir plaštakos lygyje 

S64.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65 Kraujagyslių suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65.0 Alkūninės arterijos suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65.1 Stipininės arterijos suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65.2 Paviršinio delno lanko suţalojimas 

S65.3 Giliojo delno lanko suţalojimas 

S65.4 Nykščio kraujagyslės (-ių) suţalojimas 

S65.5 Kito piršto kraujagyslės (-ių) suţalojimas 

S65.7 Dauginių kraujagyslių suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S65.9 Nepatikslintos kraujagyslės suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

S66 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo ir plaštakos lygyje 

Apima: patempimus 

Išskyrus: sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S63.-) 

S66.0 Nykščio ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.1 Kito piršto lenkiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.2 Nykščio tiesiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.3 Kito piršto tiesiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.4 Nykščio vidinio raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.5 Kito piršto vidinio raumens ir sausgyslės suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.6 Kelių lenkiamųjų raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.7 Kelių tiesiamųjų raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 



773 

 

S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S66.9 Nepatikslintų raumenų ir sausgyslių suţalojimas riešo bei plaštakos lygyje 

S67 Riešo ir plaštakos traiškytinis suţalojimas 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S67.0 Nykščio ir kito (-ų) piršto (-ų) traiškytinis suţalojimas 

S67.8 Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių traiškytinis suţalojimas 

S68 Riešo ir plaštakos trauminė amputacija 

S68.0 Nykščio trauminė amputacija (visiška) (dalinė) 

S68.1 Kito vieno piršto trauminė amputacija (visiška) (dalinė) 

S68.2 Dviejų ar daugiau pirštų trauminė amputacija (visiška) (dalinė) 

S68.3 Piršto (-ų) (dalies) ir kitų riešo ir plaštakos dalių kombinuota trauminė amputacija 

S68.4 Plaštakos trauminė amputacija riešo lygyje 

S68.8 Kitų riešo ir plaštakos dalių trauminė amputacija 

S68.9 Riešo ir plaštakos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S69 Kiti ir nepatikslinti riešo bei plaštakos suţalojimai 

S69.7 Riešo ir plaštakos dauginiai suţalojimai 
1907 Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S60–S68 

S69.8 Kiti patikslinti riešo ir plaštakos suţalojimai 

S69.9 Nepatikslinti riešo ir plaštakos suţalojimai 

KLUBO IR ŠLAUNIES SUŢALOJIMAI (S70–S79)  

Išskyrus: abipusį klubų ir šlaunų pažeidimą (T00–T07) 
nudegimus (T20–T31) 

nušalimus (T33–T35) 

kojos sužalojimus, lygis nepatikslintas (T10–T11) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S70 Klubo ir šlaunies paviršinis suţalojimas 

1916 

S70.0 Klubo sumušimas 

S70.1 Šlaunies sumušimas 

S70.7 Dauginiai klubo ir šlaunies paviršiniai suţalojimai 

S70.8 Kiti klubo ir šlaunies paviršiniai suţalojimai 



774 

 

S70.81 Klubo ir šlaunies nubrozdinimas 

S70.82 Klubo ir šlaunies pūslė 

S70.83 Vabzdţio įkandimas į klubą ir šlaunį 

S70.84 Klubo ir šlaunies paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S70.88 Kiti klubo ir šlaunies paviršiniai suţalojimai 

S70.9 Paviršinis klubo ir šlaunies suţalojimas, nepatikslintas 

S71 Klubo ir šlaunies ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
 klubo ir šlaunies žaizdą, neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: klubo ir šlaunies trauminę amputaciją (S78.-) 

S71.0 Klubo ţaizda 

S71.1 Šlaunies ţaizda 

S71.7 Dauginės klubo ir šlaunies ţaizdos 

S71.8 Kitų ir nepatikslintų dubens lanko dalių ţaizdos 

S71.80 Kitų ir nepatikslintų dubens lanko dalių ţaizda 

S71.81 Ţaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S72). 

S71.82 Ţaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S73.-). 

S72 Šlaunikaulio lūţis 

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorija S72 naudokite kodą 

S71.81. 

S72.0 Šlaunikaulio kaklo lūţis 

S72.00 Šlaunikaulio kaklo lūţis, dalis nepatikslinta 

S72.01 Šlaunikaulio intrakapsulinės dalies lūţis 

S72.02 Šlaunikaulio viršutinės epifizės lūţis (atskyrimas) 

S72.03 Šlaunikaulio subkapsulinės dalies lūţis 

S72.04 Šlaunikaulio kaklelio vidurinės dalies lūţis 
Transcervikalinis, neklasifikuojamas kitaip 

S72.05 Šlaunikaulio kaklo pagrindo lūţis 
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Cervikotrochanterinė dalis 

S72.08 Kitų šlaunikaulio kaklo dalių lūţis 
Šlaunies lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

Šlaunikaulio galva 

S72.1 Lūţis pergūbrinis (pertrochanterinis) 

S72.10 Šlaunikaulio gūbrinės (trochanterinės) dalies lūţis, nepatikslintas 
Didysis gūbrys 

Mažasis gūbrys 

Per gūbrį 

S72.11 Šlaunikaulio tarpgubrinės (intertrochanterinės) dalies lūţis  

S72.2 Pagūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūţis 

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūţis 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūţis 

S72.40 Šlaunikaulio apatinės dalies lūţis, sritis nepatikslinta 

S72.41 Šlaunikaulio krumplio lūţis 

S72.42 Šlaunikaulio apatinės epifizės lūţis (atskyrimas) 

S72.43 Šlaunikaulio virškrumplinis lūţis 

S72.44 Šlaunikaulio tarpkrumplinis lūţis 
„T“ formos šlaunikaulio lūžis 

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūţiai 

S72.8 Kitų šlaunikaulio sričių lūţis 

S72.9 Šlaunikaulio lūţis, dalis nepatikslinta 

S73 Šlaunikaulio išnirimas bei klubo sąnario raiščių patempimas 

Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorija S73.0- naudokite 

papildomą žaizdos kodą S71.82. 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių patempimą klubo ir šlaunies lygyje (S76) 

S73.0 Šlaunikaulio išnirimas 

Gūžduobė 

Šlaunikaulis, proksimalinė dalis 

S73.00 Šlaunikaulio išnirimas, nepatikslintas 

S73.01 Šlaunikaulio uţpakalinis išnirimas 

S73.02 Šlaunikaulio priekinis išnirimas 

S73.08 Kitas šlaunikaulio išnirimas 

S73.1 Klubo sąnario raiščių patempimas 
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S73.10 Klubo sąnario raiščių patempimas, dalis nepatikslinta 
Klubas, neklasifikuojamas kitaip 

S73.11 Klubinio šlaunies (raiščio) patempimas 

S73.12 Sėdimojo šlaunies (raiščio) patempimas 

S73.18 Kitų patikslintų klubo sričių patempimas 

S74 Nervų suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S74.0 Sėdimojo nervo suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S74.1 Šlauninio nervo suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S74.2 Odos jutiminio nervo suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S74.7 Kelių nervų suţalojimai klubo ir šlaunies lygyje 

S74.8 Kitų nervų suţalojimai klubo ir šlaunies lygyje 

S74.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S75 Kraujagyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

Išskyrus: pakinklinę arteriją (S85.0) 

S75.0 Šlauninės arterijos suţalojimas 

S75.1 Šlauninės venos suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S75.2 Didţiosios poodinės venos suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

Išskyrus: didžiąją poodinę veną, neklasifikuojamą kitaip (S85.3) 

S75.7 Kelių kraujagyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S75.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S75.9 Nepatikslintų kraujagyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

S76 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas klubo ir šlaunies lygyje 

Apima: patempimus 

Išskyrus: klubo ir šlaunies sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S73.1) 

S76.0 Šlaunies raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

S76.1 Keturgalvio raumens ir sausgyslės suţalojimas 
Girnelės raištis (sausgyslė) 

S76.2 Šlaunies pritraukiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas 

S76.3 Uţpakalinės šlaunies raumenų grupės ir sausgyslių suţalojimas 

S76.4 Kitų ir nepatikslintų šlaunies raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

S76.7 Kelių klubo ir šlaunies raumenų ir sausgyslių suţalojimas 

S77 Klubo ir šlaunies traiškytinis suţalojimas 
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Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S77.0 Klubo traiškytinis suţalojimas 

S77.1 Šlaunies traiškytinis suţalojimas 

S77.2 Klubo ir šlaunies traiškytinis suţalojimas 

S78 Klubo ir šlaunies trauminė amputacija 

Išskyrus: kojos trauminę amputaciją, lygis nepatikslintas (T13.6) 

S78.0 Klubo sąnario trauminė amputacija 

S78.1 Trauminė amputacija tarp klubo ir kelio 

S78.9 Klubo ir šlaunies trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S79 Kiti ir patikslinti klubo bei šlaunies suţalojimai 

S79.7 Dauginiai klubo ir šlaunies suţalojimai 
1907 Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S70–S78 

S79.8 Kiti klubo ir šlaunies patikslinti suţalojimai 

S79.9 Klubo ir šlaunies nepatikslinti suţalojimai 

KELIO IR BLAUZDOS SUŢALOJIMAI (S80–S89)  

Apima:     lūžį: 
• čiurnos ir kulkšnies 

• kelio 

• apatinės kojos dalies *kojos+, esančios tarp kelio ir čiurnos 

Išskyrus:  abipusį kelių ir blauzdų pažeidimą (T00–T07) 
nudegimus (T20–T31) 

nušalimus (T33–T35) 

sužalojimus: 

• čiurnos ir pėdos, išskyrus čiurnos ir kulkšnies lūžius (S90–S99) 

• blauzdos, lygis nepatikslintas (T12–T13) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S80 Blauzdos paviršinis suţalojimas 

1916 

Išskyrus: čiurnos ir pėdos paviršinį sužalojimą (S90.-) 

S80.0 Kelio sumušimas 

S80.1 Kitų ir nepatikslintų blauzdos sričių sumušimas 
Pakinklio sritis 

S80.7 Blauzdos dauginiai paviršiniai suţalojimai 

S80.8 Blauzdos kiti paviršiniai suţalojimai 

Kelis 
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Pakinklio sritis 

S80.81 Blauzdos nubrozdinimas 

S80.82 Blauzdos pūslė 

S80.83 Vabzdţio įkandimas į blauzdą 

S80.84 Blauzdos paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S80.88 Blauzdos kiti paviršiniai suţalojimai 

S80.9 Blauzdos paviršinis suţalojimas, nepatikslintas 

S81 Blauzdos  ţaizda 

1917 

Apima: žaizdą, susisiekiančią su lūžiu ir išnirimu 
 blauzdos žaizdą, neklasifikuojamą kitaip 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: čiurnos ir pėdos atvirą traumą (S91.-) 
 blauzdos trauminę amputaciją (S88.-) 

S81.0 Kelio ţaizda 

S81.7 Blauzdos dauginės ţaizdos 

S81.8 Kitų blauzdos sričių ţaizdos 

S81.81 Ţaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S82). 

S81.82 Ţaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S83.0-–S83.18). 

S81.88 Blauzdos kitų sričių ţaizda 
Blauzda 

Pakinklio sritis 

Blauzda 

S81.9 Blauzdos ţaizda, sritis nepatikslinta 

S82 Blauzdos, įskaitant kelį, lūţis 

Apima: kulkšnį 

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorija S82 naudokite kodą 

S81.81ar S91.81. 

Išskyrus: kojos lūžį, išskyrus kulkšnį (S92.-) 

S82.0 Girnelės lūţis 
Kelio girnelė 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūţis 
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Blauzdikaulis: 

• krumpliai 

• galva 

• proksimalinis galas 

• šiurkštuma 

S82.11 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūţis kartus su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūţiu 

S82.18 Kitas blauzdikaulio viršutinės dalies lūţis 
Blauzdikaulio viršutinė dalis, izoliuota 

Blauzdikaulio viršutinė dalis, neklasifikuojama kitaip 

S82.2 Blauzdikaulio kūno lūţis 

S82.21 Blauzdikaulio kūno lūţis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūţiu 

S82.28 Kitas blauzdikaulio kūno lūţis 
Blauzdikaulio kūnas, izoliuotas 

Blauzdikaulio kūnas, neklasifikuojamas kitaip 

Blauzdikaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūţiai 

Išskyrus: medialinę kulkšnį (S82.5) 

S82.31 Blauzdikaulio apatinės dalies lūţis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūţiu 

S82.38 Blauzdikaulio apatinės dalies kitas lūţis 
Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis, izoliuotas 

Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis, neklasifikuojamas kitaip 

S82.4 Izoliuotas šeivikaulio lūţis 

Išskyrus: distalinę blauzdikaulio dalį (S82.6) 
 blauzdikaulio lūžį kartu su bet kurios šeivikaulio dalies lūžiu (S82.11, S82.21, S82.31) 

 lateralinę kulkšnį (S82.5) 

S82.40 Šeivikaulio lūţimas, dalis nepatikslinta 

S82.41 Šeivikaulio viršutinės dalies lūţis 
Šeivikaulio galva 

Šeivikaulio kaklelis 

S82.42 Šeivikaulio kūno lūţis 
Šeivikaulis, neklasifikuojamas kitaip 

S82.49 Dauginiai šeivikaulio lūţiai 

S82.5 Medialinės kulkšnies lūţis 
Blauzdikaulis, apimant: 

• čiurną 

• kulkšnį 

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūţis  
Šeivikaulis, apimant: 

• čiurną 

• kulkšnį 



780 

 

S82.7 Blauzdos dauginiai lūţiai 

Išskyrus: blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžius: 
• apatinių galų (S82.31)  

• kūnų (S82.21) 

• viršutinių galų (S82.11) 

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūţis 

S82.81 Abiejų kulkšnių lūţis, čiurna 

S82.82 Trijų kulkšnių lūţis, čiurna 

S82.88 Blauzdos kitų sričių lūţis 
Čiurna, neklasifikuojama kitaip 

Kulkšnis, neklasifikuojama kitaip 

S82.9 Blauzdos lūţis, dalis nepatikslinta 

S83 Kelio sąnario išnirimai ir raiščių patempimai 

Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su subkategorijomis S83.0–S83.18 

naudokite papildomą žaizdos kodą S81.82. 

Išskyrus: funkcijos sutrikimą: 
• kelio, vidinį (M23.-) 

• kelio girnelės (M22.0–M22.3) 

kelio išnirimą: 

• seną (M24.3-) 

• patologinį (M24.3-) 

• pasikartojantį (M24.4-) 

raumenų ir sausgyslių patempimą blauzdos lygyje (S86) 

S83.0 Kelio girnelės išnirimas 

S83.1 Blauzdikaulio kaulų išnirimai 

Blauzdikaulinis šeivikaulio (sąnarys) 

S83.10 Kelio išnirimas, nepatikslintas 

S83.11 Priekinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas 
Užpakalinis šlaunikaulio išnirimas, distalinis galas 

S83.12 Uţpakalinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas 

S83.13 Medialinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas 

S83.14 Lateralinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas 

S83.18 Kitas kelio išnirimas 

S83.2 Menisko plyšimas, dabartinis 
1319 Pusmėnulio formos plyšimas: 

• lateralinio menisko 

• medialinio menisko 

• neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: seną pusmėnulio formos plyšimą (M23.2-) 
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S83.3 Kelio sąnarinės kremzlės plyšimas, dabartinis 

S83.4 Kelio sąnario šalutinių raiščių (šeivikaulio) (blauzdikaulio) patempimai 

S83.40 Nepatikslinto šalutinio raiščio patempimas 
Šalutinio raiščio plyšimas, neklasifikuojamas kitaip 

S83.41 Lateralinio šalutinio raiščio patempimas 

S83.42 Medialinio šalutinio raiščio patempimas 

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas 
Dalinis ar visiškas plyšimas 

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas 
Dalinis ar visiškas plyšimas 

S83.5 Kelio sąnario kryţminių raiščių (priekinio) (uţpakalinio) patempimai 

S83.50 Nepatikslinto kryţminio raiščio patempimas 
Kryžminio raiščio plyšimas, neklasifikuojamas kitaip 

S83.51 Priekinio kryţminio raiščio patempimas 

S83.52 Uţpakalinio kryţminio raiščio patempimas 

S83.53 Priekinio kryţminio raiščio plyšimas 
Dalinis ar visiškas plyšimas 

S83.54 Uţpakalinio kryţminio raiščio plyšimas 
Dalinis ar visiškas plyšimas 

S83.6 Kitų ir nepatikslintų kelio dalių patempimas 
Blauzdikaulinis šeivikaulio sąnarys ir raištis, viršutinis 

Išskyrus: kelio girnelės raiščio patempimą (S76.1) 

S83.7 Kelių kelio struktūrų suţalojimas 
(Lateralinio) (medialinio) menisko trauma kartu su (šalutinių) (kryžminių) raiščių trauma 

S84 Nervų suţalojimas blauzdos lygyje 

Išskyrus: nervų traumą čiurnos ir pėdos lygyje (S94.-) 

S84.0 Blauzdinio nervo suţalojimas blauzdos lygyje 

S84.1 Šeivinio nervo suţalojimas blauzdos lygyje 

S84.2 Odos jutiminio nervo suţalojimas blauzdos lygyje 

S84.7 Kelių nervų suţalojimas blauzdos lygyje 

S84.8 Kitų nervų suţalojimas blauzdos lygyje 

S84.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas blauzdos lygyje 

S85 Kraujagyslių suţalojimas blauzdos lygyje 

Išskyrus: kraujagyslių sužalojimą čiurnos ir pėdos lygyje (S95.-) 
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S85.0 Pakinklinės arterijos suţalojimas 

S85.1 Blauzdos (priekinės) (uţpakalinės) arterijos suţalojimas 

 S85.2 Šeivinės arterijos suţalojimas 

S85.3 Didţiosios poodinės venos suţalojimas blauzdos lygyje 
Didžioji poodinė vena, neklasifikuojama kitaip 

S85.4 Maţosios poodinės venos suţalojimas blauzdos lygyje 

S85.5 Pakinklinės venos suţalojimas 

S85.7 Kelių kraujagyslių suţalojimas blauzdos lygyje 

S85.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas blauzdos lygyje 

S85.9 Nepatikslintos kraujagyslės suţalojimas blauzdos lygyje 

S86 Raumenų ir sausgyslių suţalojimas blauzdos lygyje 

Apima: patempimus 

Išskyrus: sužalojimus: 
 • raumenų ir sausgyslių žemiau kelio (S96.-) 

 • kelio girnelės raiščio (S76.1) 

 sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S83.-) 

S86.0 Achilo sausgyslės suţalojimas 

S86.1 Blauzdos uţpakalinės raumenų grupės kito (-ų) raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) suţalojimas  

S86.2 Blauzdos priekinės raumenų grupės kito (-ų) raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) suţalojimas  

S86.3 Blauzdos šeivinės raumenų grupės raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) suţalojimas 

S86.7 Kelių blauzdos raumenų ir sausgyslių suţalojimas  

S86.8 Kitų blauzdos raumenų ir sausgyslių suţalojimas  

S86.9 Nepatikslintų blauzdos raumenų ir sausgyslių suţalojimas  

S87 Blauzdos traiškytinis suţalojimas 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 

Išskyrus: kelio ir kojos paviršinį sužalojimą (S97.-) 
 kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S87.0 Kelio sąnario traiškytinis suţalojimas 

S87.8 Kitų ir nepatikslintų blauzdos sričių traiškytinis suţalojimas 

S88 Blauzdos trauminė amputacija 

Išskyrus: trauminę amputaciją: 
• kelio ir kojos (S98.-) 

• kojos, nepatikslintos (T13.6) 

S88.0 Kelio sąnario trauminė amputacija 
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S88.1 Trauminė amputacija tarp kelio ir čiurnos 

S88.9 Blauzdos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S89 Kitis ir nepatikslintis blauzdos suţalojimai 

Išskyrus: kitus ir nepatikslintus kelio ir kojos sužalojimus (S99.-) 

S89.7 Blauzdos dauginiai suţalojimai 
1907 

Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S80–S88 

S89.8 Blauzdos kiti patikslinti suţalojimai 

S89.9 Blauzdos nepatikslintas suţalojimas 

ČIURNOS IR PĖDOS SUŢALOJIMAI (S90–S99)  

Išskyrus: abipusį čiurnų ir pėdų pažeidimą (T00–T07) 
 nudegimus (T20–T31) 

 čiurnos ir kulkšnies lūžį (S82.-) 

 nušalimus (T33–T35) 

 kojos sužalojimas, lygis nepatikslintas (T12–T13) 

 vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

S90 Čiurnos ir pėdos paviršinis suţalojimas 

1916 

S90.0 Čiurnos sumušimas 

S90.1 Kojos piršto (-ų) sumušimas, kai nagas nepaţeistas 
Kojos piršto (-ų) sumušimas, neklasifikuojamas kitaip 

S90.2 Kojos piršto (-ų) sumušimas, kai nagas paţeistas 

S90.3 Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių sumušimas 

S90.7 Čiurnos ir pėdos dauginiai paviršiniai suţalojimai 

S90.8 Čiurnos ir pėdos kiti paviršiniai suţalojimai 

S90.81 Čiurnos ir pėdos nubrozdinimas 

S90.82 Čiurnos ir pėdos pūslė 

S90.83 Vabzdţio įkandimas į čiurną ir pėdą 

S90.84 Čiurnos ir pėdos paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

S90.88 Čiurnos ir pėdos kiti paviršiniai suţalojimai 

S90.9 Čiurnos ir pėdos paviršinis suţalojimas, nepatikslintas 

S91 Čiurnos ir pėdos ţaizda 

1917 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 
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Išskyrus: čiurnos ir pėdos trauminę amputaciją (S98.-) 

S91.0 Čiurnos aţaizda 

S91.1 Kojos piršto (-ų) ţaizda, kai nagas nepaţeistas 
Kojos piršto (-ų) žaizda, neklasifikuojama kitaip 

S91.2 Kojos piršto (-ų) ţaizda, kai nagas paţeistas 

S91.3 Kitų pėdos dalių ţaizda 
Kulnas 

Pėdos žaizda, neklasifikuojama kitaip 

S91.7 Čiurnos ir pėdos dauginės ţaizdos 

S91.8 Čiurnos ir pėdos kitos ţaizdos 

S91.81 Ţaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su lūţiu 

Pirmiausia koduokite lūžį (S82.-, S92.-). 

S91.82 Ţaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su išnirimu 

Pirmiausia koduokite išnirimą (S93.0–S93.3-). 

S92 Pėdos lūţis, išskyrus čiurną 

Atviram / sudėtingam lūžiui *žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu+ nurodyti kartu su kategorijomis S92.0–S92.9 

naudokite papildomą žaizdos kodą S91.81. 

Išskyrus: čiurną (S82.-) 
kulkšnį (S82.-) 

S92.0 Kulno lūţis 
Kulnikaulis 

Kulno kaulas 

S92.1 Šokikaulio lūţis 
Šokikaulis 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūţis 

S92.20 Čiurnikaulio (-ių) lūţis, nepatikslintas 

S92.21 Laivakaulio lūţis 

S92.22 Kubikaulio lūţis 

S92.23 Pleištuko lūţis 

S92.28 Kitų čiurnikaulių lūţis 

S92.3 Padikaulio lūţis 

S92.4 Didţiojo kojos piršto lūţis 

S92.5 Kito kojos piršto lūţis 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūţiai 
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S92.9 Pėdos lūţis, nepatikslintas 

S93 Čiurnos ir pėdos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai  

Atviram išnirimui *žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu+ nurodyti kartu su kategorijomis S93.0–S93.3- naudokite 

papildomą žaizdos kodą S91.82. 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių patempimą čiurnos ir pėdos lygyje (S96) 

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas 
Šokikaulis 

Šeivikaulis, apatinis galas 

Kulnikaulis 

Blauzdikaulis, apatinis galas 

S93.1 Kojos pirštų išnirimai 

S93.10 Kojos piršto (-ų) išnirimas, nepatikslintas 

S93.11 Kojos pirštakaulio išnirimas (padinių pirštų sąnarių)  

S93.12 Kojos pirštakaulio išnirimas (pirštų sąnarių) 

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas  

S93.3 Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių išnirimai 

S93.30 Pėdos išnirimas, dalis nepatikslinta 

S93.31 Čiurnos (kaulo) išnirimas, sąnarys nepatikslintas 

S93.32 Čiurnos (sąnario) išnirimas 

S93.33 Čiurninio pado (sąnario) išnirimas 
Lisfranko (Lisfranc) lūžis ir išnirimas 

S93.34 Pado (kaulo) išnirimas, sąnarys nepatikslintas 

S93.38 Kitos pėdos dalies išnirimas 

S93.4 Blauzdikaulio pėdos sąnario raiščių patempimas 

Išskyrus: Achilo sausgyslės traumą (S86.0) 

S93.40 Čiurnos raiščių patempimas, dalis nepatikslinta 

S93.41 Vidinio (deltinio) raiščio patempimas, čiurna 
Vidinis šalutinis (raištis), čiurna 

S93.42 Kulnikaulinio šeivikaulio raiščio patempimas 

S93.43 Blauzdikaulinio šeivikaulio raiščio patempimas 

S93.48 Kitos čiurnos dalies raiščio (-ų) patempimas 

S93.5 Kojų piršto (-ų) raiščio (-ų) patempimas 
Kojų pirštų sąnariai 

Padiniai pirštų sąnariai 
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S93.6 Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių raiščių patempimas 
Kulno (raištis) 

Čiurninis pado (raištis) 

S94 Čiurnos ir pėdos nervų suţalojimas  

S94.0 Lateralinio pado nervo suţalojimas 

S94.1 Medialinio pado nervo suţalojimas 

S94.2 Giliojo šeivinio nervo suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 
Giliojo šeivinio nervo terminalinė, lateralinė šakos 

S94.3 Odos jutiminio nervo suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S94.7 Kelių nervų suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S94.8 Kitų nervų suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S94.9 Nepatikslinto nervo suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S95 Čiurnos ir pėdos kraujagyslių suţalojimas 

Išskyrus: blauzdinės arterijos ir nervo sužalojimą (S85.-) 

S95.0 Nugarinės pėdos arterijos suţalojimas 

S95.1 Pado arterijos suţalojimas  

S95.2 Nugarinės pėdos venos suţalojimas  

S95.7 Kelių kraujagyslių suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S95.8 Kitų kraujagyslių suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S95.9 Nepatikslintų kraujagyslių suţalojimas čiurnos ir pėdos lygyje 

S96 Čiurnos bei pėdos raumenų ir sausgyslių suţalojimas  

Apima: patempimus 

Išskyrus: Achilo sausgyslės sužalojimą (S86.0) 
sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S93.-) 

S96.0 Kojos piršto ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas čiurnos bei pėdos lygyje 

S96.1 Kojos piršto ilgojo tiesiamojo raumens ir sausgyslės suţalojimas čiurnos bei pėdos lygyje 

S96.2 Čiurnos bei pėdos raumens ir sausgyslės suţalojimas  

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių suţalojimas čiurnos bei pėdos lygyje 

S96.8 Kitų raumenų ir sausgyslių suţalojimas čiurnos bei pėdos lygyje 

S96.9 Nepatikslintų raumenų ir sausgyslių suţalojimas čiurnos bei pėdos lygyje 

S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis suţalojimas 

Jei tinka, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). 
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Išskyrus: kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

S97.0 Čiurnos traiškytinis suţalojimas 

S97.1 Kojos piršto (-ų) traiškytinis suţalojimas 

S97.8 Kitų čiurnos ir pėdos dalių traiškytinis suţalojimas 
Pėdos traiškytinė trauma, neklasifikuojama kitaip 

S98 Čiurnos ir pėdos trauminė amputacija 

S98.0 Trauminė amputacija pėdos ir čiurnos lygyje 

S98.1 Vieno kojos piršto trauminė amputacija 

S98.2 Dviejų ar daugiau kojos pirštų trauminė amputacija 

S98.3 Kitų pėdos dalių trauminė amputacija 
Kojos piršto (-ų) ir kitų pėdos dalių kombinuota trauminė amputacija 

S98.4 Pėdos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

S99 Kiti ir nepatikslinti čiurnos bei pėdos suţalojimai 

S99.7 Čiurnos ir pėdos dauginiai suţalojimai 
1907 Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S90–S98 

S99.8 Čiurnos ir pėdos kiti patikslinti suţalojimai 

S99.9 Čiurnos ir pėdos nepatikslintas suţalojimas  

KELIŲ KŪNO SRIČIŲ SUŢALOJIMAI (T00–T07)  

Apima: dvipusį tos pačios kūno srities galūnių pažeidimą 
sužalojimus pagal jų tipą, pažeidusias dvi ar daugiau kūno sričių, koduojamas kodais S00–S99 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
nušalimus (T33–T35) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

dauginiussužalojimus, apimančias tik vieną kūno sritį, – žr. „S“ skyrelį 

nudegimą nuo saulės (L55.-) 

T00 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

1916 

T00.0 Paviršiniai suţalojimai, apimantys galvą ir kaklą 
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S00.- ir S10.-  

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T00.8) 

T00.1 Paviršiniai suţalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį ir dubenį 
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S20.-, S30.- ir T09.0- 

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T00.8) 

T00.2 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis 
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S40.-, S50.-, S60.- ir T11.0- 
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Išskyrus: kai pažeista: 
 • koja (-os) (T00.6) 

 • krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T00.8) 

T00.3 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis 
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S70.-, S80.0.-, S90.0- ir T13.0- 

Išskyrus: kai pažeista: 
 • krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T00.8) 

 • ranka (-os) (T00.6) 

T00.6 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis 
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami T00.2 ir T00.3  

Išskyrus: kai yra krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens pažeidimas (T00.8) 

T00.8 Paviršiniai suţalojimai, apimantys kitus kūno sričių derinius 

T00.9 Dauginiai paviršiniai suţalojimai, nepatikslinti 
Dauginiai: 

• nubrozdinimai    }  
• pūslės (ne terminės)    } 

• mėlynės    } neklasifikuojami kitaip 

• sumušimai    }  
• hematomos    }  
• vabzdžių (nenuodingų) įkandimai   }  

T01 Ţaizdos, apimančios kelias kūno sritis 

1917 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: traumines amputacijas, apimančias kelias kūno sritis (T05.-) 

T01.0 Ţaizdos, apimančios galvą ir kaklą 
Žaizdos sričių, koduojamų S01.- ir S11.-  

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T01.8) 

T01.1 Ţaizdos, apimančios krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį ir dubenį 
Žaizdos sričių, koduojamų S21.-, S31.- ir T09.1- 

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T01.8) 

T01.2 Ţaizdos, apimančios kelias rankos (-ų) sritis 
Žaizdos sričių, koduojamų S41.-, S51.-, S61.- ir T11.1- 

Išskyrus: kai pažeista: 
 • koja (-os) (T01.6) 

 • krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T01.8) 

T01.3 Ţaizdos, apimančios kelias kojos (-ų) sritis 
Žaizdos sričių, koduojamų S71.-, S81.-, S91.- ir T13.1- 

Išskyrus: kai pažeista: 
 • krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T01.8) 

 • ranka (-os) (T01.6) 
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T01.6 Ţaizdos, apimančios kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis 
Žaizdos sričių, koduojamų T01.2 ir T01.3  

Išskyrus: kai yra krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens pažeidimas (T01.8) 

T01.8 Ţaizdos, apimančios kitus kūno sričių derinius 
1907 

T01.9 Dauginės ţaizdos, nepatikslintos 
Dauginiai: 

gyvūno įkandimai  }  
• pjūviai   } neklasifikuojami kitaip 
• įplyšimai   }  
• durtinės žaizdos  }  

T02 Lūţiai, apimantys kelias kūno sritis 

Naudojant kodą T02, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo. Kai nenurodoma, ar lūžis 

uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras. 

0  uţdaras  

1  atviras 

T02.0 Lūţiai, apimantys galvą ir kaklą 

Lūžiai sričių, koduojamų S02.- ir S12.-  

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T02.8) 

T02.1 Lūţiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį 

Lūžiai sričių, koduojamų S22.-, S32.- ir T08 

Išskyrus: kai kartu yra lūžiai: 
• galūnės (-ių) (T02.7) 

• kitos (-ų) kūno srities (-ių) (T02.8) 

T02.2 Lūţiai, apimantys vienos rankos kelias sritis 

Lūžiai, apimantys vienos galūnės sritis, koduojamas S42.-, S52.-, S62.- ir T10 

Išskyrus: kai kartu yra lūžiai: 
• kojos (-ų) (T02.6) 

• kitos rankos (T02.4) 

• krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7) 

T02.3 Lūţiai, apimantys vienos kojos kelias sritis 

Lūžiai, apimantys vienos galūnės sritis, koduojamas S72.-, S82.-, S92.- ir T12 

Išskyrus: kai kartu yra lūžiai: 
• kitos kojos (T02.5) 

• krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7) 

• rankos (-ų) (T02.6) 

T02.4 Lūţiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis 

Lūžiai, apimantys patikslintos galūnės ar abiejų galūnių sritis, koduojamas S42.-, S52.-, S62.- ir T10 

Išskyrus: kai kartu yra lūžiai: 
• kojos (-ų) (T02.6) 
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• krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7) 

T02.5 Lūţiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis 

Lūžiai, apimantys abiejų galūnių sritis, koduojamas S72.-, S82.-, S92.- ir T12 

Išskyrus: kai kartu yra lūžiai: 
• krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7) 

• rankos (-ų) (T02.6) 

T02.6 Lūţiai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis 

Išskyrus: kai kartu yra krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens lūžiai (T02.7) 

T02.7 Lūţiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es) 

 

T02.8 Lūţiai, apimantys kitus kūno sričių derinius 

 

T02.9 Dauginiai lūţiai, nepatikslinti 

 

T03 Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias kūno sritis 

T03.0 Išnirimai ir patempimai, apimantys galvą ir kaklą 
Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S03.- ir S13.- 

Išskyrus: kai kartu yra kitų kūno sričių išnirimų ir patempimų (T03.8) 

T03.1 Išnirimai ir patempimai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį 
Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S23.-, S33.- ir T09.2 

Išskyrus: kai kartu yra kitų kūno sričių išnirimų ir patempimų (T03.8) 

T03.2 Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis 
Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S43.-, S53.-, S63.- ir T11.2 

Išskyrus: kai kartu yra išnirimų ir patempimų: 
 • kojos (-ų) (T03.4) 

 • krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T03.8) 

T03.3 Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis 
Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S73.-, S83.-, S93.- ir T13.2 

Išskyrus: kai kartu yra išnirimų ir patempimų: 
 • krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T03.8) 

 • rankos (-ų) (T03.4) 

T03.4 Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis 

Išskyrus: kai kartu yra krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens išnirimų bei patempimų (T03.8) 

T03.8 Išnirimai ir patempimai, apimantys kitus kūno sričių derinius 

T03.9 Dauginiai išnirimai ir patempimai, nepatikslinti 

T04 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 
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T04.0 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys galvą ir kaklą 
Traiškytinės traumos sričių, koduojamų S07.- ir S17.-  

Išskyrus: kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T04.8) 

T04.1 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį bei dubenį 
Traiškytinos traumos 

• sričių, koduojamų S28.- ir S38.- 

• liemens, neklasifikuojamo kitaip 

Išskyrus: kai pažeista: 
 • galūnė (-s) (T04.7) 

 • kitos kūno sritys (T04.8) 

T04.2 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis 
Traiškytinės traumos: 

• sričių, koduojamų S47.-, S57.- ir S67.- 

• rankų, neklasifikuojamų kitaip 

Išskyrus: kai taip pat pažeista: 
 • koja (-os) (T04.4) 

 • krūtinės ląsta, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7) 

T04.3 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis 
Traiškytinos traumos: 

• kojų, neklasifikuojamų kitaip 

• sričių, koduojamų S77.-, S87.- ir S97.- 

Išskyrus: kai taip pat pažeista: 
 • krūtinės ląsta, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7) 

 • ranka (-os) (T04.4) 

T04.4 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis 

Išskyrus: kai pažeista krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7) 

T04.7 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir 

galūnę (-es) 

T04.8 Traiškytiniai suţalojimai, apimantys kitus kūno sričių derinius 

T04.9 Dauginiai traiškytiniai suţalojimai, nepatikslinti 

T05 Trauminės amputacijos, apimančios kelias kūno sritis 

Apima: nuplėšimą, apimantį kelias kūno sritis 

Išskyrus: dekapitaciją (S18) 
 atvirus sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T01.-) 

 trauminę amputaciją: 

 • kojos, neklasifikuojamos kitaip (T13.6) 

 • liemens, neklasifikuojamo kitaip (T09.6) 

 • rankos, neklasifikuojamos kitaip (T11.6) 

T05.0 Abiejų plaštakų trauminė amputacija 

T05.1 Vienos plaštakos ir kitos rankos [bet kokiame lygyje, išskyrus plaštaką] trauminė amputacija 

T05.2 Abiejų rankų trauminė amputacija [bet kokiame lygyje] 
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T05.3 Abiejų pėdų trauminė amputacija 

T05.4 Vienos pėdos ir kitos kojos [bet kokiame lygyje, išskyrus pėdą] trauminė amputacija 

T05.5 Abiejų kojų trauminė amputacija [bet kokiame lygyje] 

T05.6 Rankų ir kojų trauminė amputacija, bet kuri kombinacija [bet kokiame lygyje] 

T05.8 Trauminės amputacijos, apimančios kitus kūno sričių derinius 
Perkirtimas: 

• pilvo 

• krūtinės ląstos 

T05.9 Dauginės trauminės amputacijos, nepatikslintos 

T06 Kiti suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis, neklasifikuojami kitur 

T06.0 Smegenų ir galvinių nervų suţalojimai kartu su nervų ir nugaros smegenų suţalojimais kaklo 

lygyje 
sužalojimai, klasifikuojami kodais S04.- ir S06.- kartu su  sužalojimais, klasifikuojamais kodu S14.- 

T06.1 Nervų ir nugaros smegenų suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T06.2 Nervų suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 
Dauginiai nervų sužalojimai, neklasifikuojami kitaip 

Išskyrus: apimančias ir nugaros smegenis (T06.0–T06.1) 

T06.3 Kraujagyslių suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T06.4 Raumenų ir sausgyslių suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T06.5 Krūtinės ląstos organų suţalojimai kartu su pilvo ertmės ir dubens organų suţalojimais 

T06.8 Kiti patikslinti suţalojimai, apimantys kelias kūno sritis 

T07 Nepatikslinti dauginiai suţalojimai 

Išskyrus: sužalojimą, neklasifikuojamą kitaip (T14.9) 

NEPATIKSLINTŲ LIEMENS, GALŪNĖS DALIŲ AR KŪNO SRIČIŲ SUŢALOJIMAI (T08–

T14)  

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
nušalimus (T33–T35) 

sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00–T07) 

vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4) 

T08 Stuburo lūţis, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: dauginius stuburo lūžius, lygis nepatikslintas (T02.1) 

Naudojant kodą T08, naudojamas toks papildomas ketvirtasis skaitmuo. Kai nenurodoma, ar lūžis 

uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras  

.0   uţdaras  

.1   atviras 
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T09 Kiti stuburo ir liemens suţalojimai, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: liemens traiškytinius sužalojimus (T04.1) 
dauginius liemens sužalojimus (T00–T06) 

liemens perkirtimą (T05.8) 

T09.0 Paviršiniai liemens suţalojimai, lygis nepatikslintas 

T09.00 Nepatikslintas paviršinis liemens suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T09.01 Liemens nubrozdinimas, lygis nepatikslintas 

T09.02 Liemens pūslė, lygis nepatikslintas 

T09.03 Vabzdţio įkandimas į liemenį, lygis nepatikslintas 

T09.04 Liemens paviršinis svetimkūnis (nuolauţa), lygis nepatikslintas 

T09.05 Liemens sumušimas, lygis nepatikslintas 

T09.08 Kita patikslinta paviršinė liemens trauma, lygis nepatikslintas 

T09.1 Liemens ţaizda, lygis nepatikslintas 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

T09.2 Nepatikslintų liemens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas 

Išskyrus: raumenų ir sausgyslių patempimus peties ir žasto lygyje (T09.5) 

T09.3 Nugaros smegenų suţalojimas, lygis nepatikslintas 
Visiškas nugaros smegenų nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip 

Dalinis nugaros smegenų nutraukimas: 

• priekinio pluošto sindromas 

• centrinio pluošto sindromas 

• neklasifikuojamas kitaip 

• su užpakalinio pluošto sindromu 

T09.4 Liemens nepatikslinto nervo, nugarinio nervo šaknelės ir nervų rezginio suţalojimas 

T09.5 Liemens nepatikslinto raumens ir sausgyslės suţalojimas 
Raumens ir sausgyslės patempimas 

T09.6 Liemens trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

T09.8 Kitas patikslintas liemens suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T09.9 Nepatikslintas liemens suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T10 Rankos lūţis, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: rankos dauginius lūžius, lygis nepatikslintas (T02.-) 

Naudojant kodą T10, naudojamas toks papildomas ketvirtasis skaitmuo. Kai nenurodoma, ar lūžis 

uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.  

.0  uţdaras  

.1  atviras 
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T11 Kiti rankos suţalojimai, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: liemens traiškytinį sužalojimą (T04.2) 
rankos lūžį, lygis nepatikslintas (T10) 

sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00–T06) 

T11.0 Rankos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T11.00 Nepatikslintas rankos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T11.01 Rankos nubrozdinimas, lygis nepatikslintas 

T11.02 Rankos pūslė, lygis nepatikslintas 

T11.03 Vabzdţio įkandimas į ranką, lygis nepatikslintas 

T11.04 Rankos paviršinis svetimkūnis (nuolauţa), lygis nepatikslintas 

T11.05 Rankos sumušimas, lygis nepatikslintas 

T11.08 Kitas rankos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T11.1 Rankos ţaizda, lygis nepatikslintas 

T11.2 Nepatikslintų rankos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas, lygis nepatikslintas 

T11.3 Rankos nepatikslinto nervo suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T11.4 Rankos nepatikslintos kraujagyslės suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T11.5 Rankos nepatikslinto raumens ir sausgyslės suţalojimas, lygis nepatikslintas 
Raumens ir sausgyslės patempimas 

T11.6 Rankos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

T11.8 Kiti patikslinti rankos suţalojimai, lygis nepatikslintas 

T11.9 Nepatikslintas rankos suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T12 Kojos lūţis, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: kojos dauginius lūžius, lygis nepatikslintas (T02.-) 

Naudojant kodą T12, naudojamas toks papildomas ketvirtasis skaitmuo. Kai nenurodoma, ar lūžis 

uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.  

.0  uţdaras  

.1  atviras 

T13 Kiti kojos suţalojimai, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: kojos traiškytiną traumą, neklasifikuojamą kitaip (T04.3) 
 kojos lūžį, lygis nepatikslintas (T12) 

 traumas, apimančias kelias kūno sritis (T00–T06) 

T13.0 Kojos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T13.00 Nepatikslintas kojos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 
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T13.01 Kojos nubrozdinimas, lygis nepatikslintas 

T13.02 Kojos pūslė, lygis nepatikslintas 

T13.03 Vabzdţio įkandimas į koją, lygis nepatikslintas 

T13.04 Kojos paviršinis svetimkūnis (nuolauţa), lygis nepatikslintas 

T13.05 Kojos sumušimas, lygis nepatikslintas 

T13.08 Kitas patikslintas kojos paviršinis suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T13.1 Kojos ţaizda, lygis nepatikslintas 

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

T13.2 Nepatikslintų kojos sąnarių ir raiščių išnirimas ir patempimas, lygis nepatikslintas 

Išskyrus: kojos raumenų ir sausgyslių patempimą (T13.5) 

T13.3 Kojos nepatikslinto nervo suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T13.4 Kojos nepatikslintos kraujagyslės suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T13.5 Kojos nepatikslinto raumens ir sausgyslės suţalojimas, lygis nepatikslintas 
Patempimas 

T13.6 Kojos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas 

T13.8 Kitas patikslintas kojos suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T13.9 Nepatikslintas kojos suţalojimas, lygis nepatikslintas 

T14 Nepatikslintos kūno srities suţalojimas 

Išskyrus: sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00–T07) 

T14.0 Nepatikslintos kūno srities paviršinis suţalojimas 

Išskyrus: dauginius paviršinius sužalojimus, neklasifikuojamas kitaip (T00.9) 

T14.00 Nepatikslintos kūno srities nepatikslintas paviršinis suţalojimas 

T14.01 Nepatikslintos kūno srities nubrozdinimas 

T14.02 Nepatikslintos kūno srities pūslė 

T14.03 Vabzdţio įkandimas į nepatikslintą kūno sritį 

T14.04 Nepatikslintos kūno srities paviršinis svetimkūnis (nuolauţa) 

T14.05 Nepatikslintos kūno srities sumušimas 

T14.08 Nepatikslintos kūno srities kitas patikslintas paviršinis suţalojimas 

T14.1 Nepatikslintos kūno srities ţaizda 
Gyvūno įkandimas    }  
Pjūvis     }  
Įplyšimas     } neklasifikuojamas kitaip 
Žaizda     }  
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Įdūrimas, kai yra (prasiskverbiantis) svetimkūnis  }  

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite 

papildomą kodą T89.0-. 

Išskyrus: daugines: 
• žaizdas, neklasifikuojamas kitaip (T01.9) 

• traumines amputacijas, neklasifikuojamas kitaip (T05.9) 

trauminę amputaciją, neklasifikuojamą kitaip (T14.7) 

T14.2 Nepatikslintos kūno srities lūţis 

Lūžis: 

• uždaras, neklasifikuojamas kitaip 

• dislokuotas, neklasifikuojamas kitaip 

• su poslinkiu, neklasifikuojamas kitaip 

• neklasifikuojamas kitaip 

• atviras, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: dauginius lūžius, neklasifikuojamus kitaip (T02.9) 

Naudojant kodą T14.2, naudojamas toks papildomas ketvirtasis skaitmuo. Kai nenurodoma, ar lūžis 

uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.  

0  uţdaras  

1  atviras 

T14.3 Nepatikslintos kūno srities išnirimas ir patempimas 
Nuplėšimas  }    { 
Įplyšimas  }    { 
Patempimas  }    { 
Įtempimas  }    {   
Trauminius: }  sąnario (kapsulės) raiščio  { neklasifikuojami kitaip 
• hemartrozę  }    { 
• plyšimą  }    { 
• dalinį išnirimą  }    {   
• įplyšimą  }    {   

Išskyrus: dauginius išnirimus ir patempimus, neklasifikuojamus kitaip (T03.9) 
raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) patempimą, neklasifikuojamą kitaip (T14.6) 

T14.4 Nepatikslintos kūno srities nervo (-ų) suţalojimas 
Nervo sužalojimas  }  
Trauminiai:  } 
• nervo padalijimas  } neklasifikuojamas kitaip 
• hematomielija  }  
• paralyžius (praeinantis)  }  

Išskyrus: dauginius nervų sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T06.2) 

T14.5 Nepatikslintos kūno srities kraujagyslės (-ių) suţalojimas 
Nuplėšimas   }  
Pjūvis    }  
Trauma    }  
Įplyšimas    } kraujagyslės (-ių), neklasifikuojamas kitaip 
Trauminiai:   } 
• aneurizma ar fistulė (arterioveninė)  }  
• arterinė hematoma   }  
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• plyšimas    }  

Išskyrus: dauginius kraujagyslių sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T06.3) 

T14.6 Nepatikslintos kūno srities raumenų ir sausgyslių suţalojimai 
Nuplėšimas             }  
Pjūvis              }  
Trauma               } raumens (-ų), neklasifikuojamo kitaip, ir sausgyslės (-ių), neklasifikuojami kitaip 
Įplyšimas               }  
Patempimas              }  
Trauminis plyšimas -  

Išskyrus: dauginiuss sausgyslių ir raumenų sužalojimus, neklasifikuojamas kitaip (T06.4) 

T14.7 Nepatikslintos kūno srities traiškytinis suţalojimas ir trauminė amputacija 
Traiškytinisa sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip 

Trauminė amputacija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: daugines: 
• traiškytinius sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T04.9) 

• traumines amputacijas, neklasifikuojamas kitaip (T05.9) 

kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinis sužalojimas), koduokite tik 

sužalojimo tipą 

T14.8 Nepatikslinti kūno srities kitos suţalojimai 

T14.9 Suţalojimas, nepatikslintas 

Išskyrus: dauginius sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T07) 

SVETIMKŪNIŲ, PATEKUSIŲ PRO NATŪRALIAS ANGAS, POVEIKIS (T15–T19)  

Išskyrus: svetimkūnį: 
 • atsitiktinai paliktą operacijos žaizdoje (T81.5) 

 • durtinėje žaizdoje – žr. žaizdą pagal kūno sritį 

 • liekamasis, minkštuosiuose audiniuose (M79.5) 

 nuolauža, kai nėra didesnės žaizdos – žr. paviršinį sužalojimą pagal kūno sritį 

T15 Išorinės akies svetimkūnis 

Išskyrus: svetimkūnį prasiskverbiančioje (penetruojančioje) žaizdoje: 
• akiduobės ir akies obuolio: 

 • neklasifikuojamą kitaip (S05.4–S05.5) 

 • likusį (seną) intraokulinį (H05.5, H44.6–H44.7) 

pasilikęs akies voko svetimkūnis (H02.8) 

T15.0 Ragenos svetimkūnis 

T15.1 Junginės maišelio svetimkūnis 

T15.8 Kitų ir kelių išorinės akies dalių svetimkūnis 
Ašarų taškelio svetimkūnis 

T15.9 Išorinės akies svetimkūnis, dalis nepatikslinta 

T16 Ausies svetimkūnis 

Išorinė ausies landa 
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T17 Svetimkūnis kvėpavimo takuose  

Apima: uždusimą dėl svetimkūnio 
užspringimą: 

• maistu (atrytu) 

• gleivėmis 

skysčio ar vėmalų įkvėpimą, neklasifikuojamą kitaip 

T17.0 Svetimkūnis prienosiniame antyje  

T17.1 Svetimkūnis nosies landoje  
Nosis, neklasifikuojama kitaip 

T17.2 Svetimkūnis ryklėje  
Nosiaryklė 

Ryklė, neklasifikuojama kitaip 

T17.3 Svetimkūnis gerklose  

T17.4 Svetimkūnis trachėjoje  

T17.5 Svetimkūnis bronche  

T17.8 Svetimkūnis kitose ir keliose kvėpavimo takų srityse  
Bronchiolės 

Plautis 

T17.9 Svetimkūnis kvėpavimo takuose, dalis nepatikslinta 

T18 Svetimkūnis virškinimo trakte  

Išskyrus: svetimkūnį ryklėje (T17.2) 

T18.0 Svetimkūnis burnoje  

T18.1 Svetimkūnis stemplėje  

T18.2 Svetimkūnis skrandyje  

T18.3 Svetimkūnis plonojoje ţarnoje  

T18.4 Svetimkūnis gaubtinėje ţarnoje  

T18.5 Svetimkūnis išeinamojoje angoje ir tiesiojoje ţarnoje  
Rektosigminė (jungtis) 

T18.8 Svetimkūnis kitose ir keliose virškinimo trakto srityse  

T18.9 Svetimkūnis virškinimo trakte, dalis nepatikslinta 
Virškinimo sistema, neklasifikuojama kitaip 

Prarytas svetimkūnis, neklasifikuojamas kitaip 

T19 Svetimkūnis lyties ir šlapimo organuose 

Išskyrus: kontraceptinį įtaisą (gimdos) (makšties) 
• jų sukeltas mechanines komplikacijas (T83.3) 

• jų buvimą (Z97.5) 

T19.0 Svetimkūnis šlaplėje  
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T19.1 Svetimkūnis šlapimo pūslėje  

T19.2 Svetimkūnis vulvoje ir makšyje  

T19.3 Svetimkūnis gimdoje [bet kurioje dalyje]  

T19.8 Svetimkūnis kitose ir keliose lytinių ir šlapimo takų srityse  

T19.9 Svetimkūnis lytiniuose ir šlapimo takuose, dalis nepatikslinta 

NUDEGIMAI (T20–T31) 

Apima: nudegimus (terminius) dėl: 
• elektrinių šildymo prietaisų 

• elektros 

• ugnies 

• trinties 

• karšto oro ir karštų dujų 

• karštų objektų 

• žaibo 

cheminius nudegimus *korozijas+ (išorinius) (vidinius) 

radiacinius nudegimus 

nuplikymus 

Išskyrus: eritemą *dermatitą+ dėl šilumos poveikio (L59.0) 
 kitus patikslintus su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L55–L59)  

 nudegimą nuo saulės (L55.-) 

KŪNO IŠORINIO PAVIRŠIAUS NUDEGIMAI,  KLASIFIKUOJAMI PAGAL SRITĮ (T20–T25)

  

1911 

T20 Galvos ir kaklo nudegimai 

Apima: ausį *bet kurią dalį+ 
 akį ir kitas veido, galvos ir kaklo dalis 

 lūpą 

 nosį (pertvarą) 

 galvos plaukuotąją dalį *bet kurią dalį+ 

 smilkinį (sritį) 

Išskyrus: nudegimą: 
 • akies ir akies priedų (T26.-) 

 • burnos ir ryklės (T28.-) 

T20.0 Galvos ir kaklo nepatikslinto storio nudegimas 

T20.1 Galvos ir kaklo nudegimas [paraudimas]  

T20.2 Galvos ir kaklo ne viso odos storio nudegimai [pūslės, epidermio netekimas] 

T20.3 Galvos ir kaklo viso odos storio nudegimai 

T21 Liemens nudegimai 

Apima: pilvo sieną 
 išeinamąją angą 
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 nugarą *bet kurią dalį+ 

 krūtį 

 sėdmenis 

 krūtinės sieną 

 šoną 

 kirkšnį 

 tarpmentinę sritį 

 lytines lūpas (didžiąsias) (mažąsias) 

 varpą 

tarpvietę 

kapšelį 

sėklides 

vulvą 

Išskyrus: nudegimą: 
• pažasties (T22.-) 

• menčių srities (T22.-)   

Naudojant kodą T21, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

  0  liemuo, patikslinta sritis  

  1  krūtis  

  2  krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]  

  3  pilvo siena 

  Šonas     

  Kirkšnis  

  4  nugara [bet kuri dalis]     

  Sėdmenys     

  Tarpmentinė sritis 

  5  lyties organai [išoriniai]     

  Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios)     

  Varpa     

  Tarpvietė    

  Kapšelis     

  Sėklidė     

  Vulva 

  9  kitos liemens dalys    

   Išeinamoji anga 

T21.0 Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas 

 

T21.1 Liemens nudegimas [paraudimas] 

 

T21.2 Liemens ne viso odos storio nudegimai [pūslės, epidermio netekimas] 

 

T21.3 Liemens viso odos storio nudegimai 

 

T22 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimai 
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Apima: ranką *bet kurią dalį, išskyrus riešą ir plaštaką+ 
• pažastį 

• menčių sritį 

Išskyrus: nudegimą: 
• menčių srities (T21.-) 

• riešo ir plaštakos (T23.-) 

Naudojant kodą T22, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:  

  0  ranka, sritis nepatikslinta  

  1  dilbis ir alkūnė  

  2  ranka (viršutinė dalis) ir peties sritis    

  Pažastis     

  Menčių sritis     

  Petys 

T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas 

 

T22.1 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas [paraudimas]  

 

T22.2 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, 

epidermio netekimas] 

 

T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas 

 

T23 Riešo ir plaštakos nudegimai 

Apima: pirštą (nagą) 
 delną 

 nykštį (nagą) 

T23.0 Riešo ir plaštakos nepatikslinto storio nudegimas 

T23.1 Riešo ir plaštakos nudegimas [paraudimas] 

T23.2 Riešo ir plaštakos ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas] 

T23.3 Riešo ir plaštakos viso odos storio nudegimas 

T24 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nudegimai 

Apima: koją *bet kurią dalį, išskyrus čiurną ir pėdą+ 

Išskyrus: čiurnos ir pėdos nudegimą (T25.-) 

T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas 

T24.1 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nudegimas [paraudimas] 

T24.2 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio 

netekimas] 
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T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas 

T25 Čiurnos ir pėdos nudegimai 

Apima: kojos pirštą (-us) 

T25.0 Čiurnos ir pėdos nepatikslinto storio nudegimas 

T25.1 Čiurnos ir pėdos nudegimas [paraudimas] 

T25.2 Čiurnos ir pėdos ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas] 

T25.3 Čiurnos ir pėdos viso odos storio nudegimas 

AKIES IR VIDAUS ORGANŲ NUDEGIMAI (T26–T28)  

1911 

T26 Akies ir jos priedinių organų nudegimai 

T26.0 Akies voko ir periokulinės srities nudegimas 

T26.1 Ragenos ir junginės maišelio nudegimas 

T26.2 Nudegimas, sukėlęs akies obuolio plyšimą ir destrukciją 

T26.3 Kitų akies ir jos priedinių organų nudegimai 

T26.4 Akies ir jos priedinių organų nudegimai, dalis nepatikslinta 

T27 Kvėpavimo takų nudegimai 

T27.0 Gerklų ir trachėjos nudegimas 

T27.1 Nudegimas, apimantis gerklas ir trachėją kartu su plaučiu 

Išskyrus: sprogimo traumos sindromą (T70.8) 

T27.2 Kitų kvėpavimo takių dalių nudegimas 
Krūtinės ląstos ertmė 

T27.3 Viršutinių kvėpavimo takų nudegimas, dalis nepatikslinta 

T28 Kitų vidaus organų nudegimai 

T28.0 Burnos ir ryklės nudegimas 

T28.1 Stemplės nudegimas 

T28.2 Kitų virškinimo trakto dalių nudegimas 

T28.3 Vidinių lyties ir šlapimo organų nudegimas 

T28.4 Kitų ir nepatikslintų vidaus organų nudegimas 

DAUGINIŲ IR NEPATIKSLINTŲ KŪNO SRIČIŲ NUDEGIMAI (T29–T31)  

T29 Kelių kūno sričių nudegimas 
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Apima: nudegimus, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą T20–T28 

T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas 
Dauginiai nudegimai, neklasifikuojami kitaip 

T29.1 Kelių organų nudegimai, kai minima tik eritema 

T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi tik ne viso odos storio nudegimai 

T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas paţeidţia visą odos storį 

T30 Nudegimas, kūno sritis nepatikslinta 

Išskyrus: nudegimą, kai nurodoma, kuris kūno paviršiaus plotas pažeistas (T31) 

T30.0 Nepatikslintos kūno srities nudegimas, nepatikslinto storio 
Nudegimas, neklasifikuojamas kitaip 

T30.1 Nepatikslintos kūno srities nudegimas [eritema]  
Pirmojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip 

T30.2 Ne viso odos storio nudegimas, kūno sritis nepatikslinta 
Antrojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip 

T30.3 Viso odos storio nudegimas, kūno sritis nepatikslinta 
Trečiojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip 

T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal paţeistą kūno paviršiaus plotą 

1911 

Pastaba: šiuos kodus reikia naudoti kaip papildomus kodus su kategorijomis T20–T25, T29. 

Norint nurodyti kūno paviršiaus plotą, pažeistą viso odos storio nudegimo, su kodu T31 reikia naudoti 

toliau pateiktus penktuosius skaitmenis; tinkami skaičiai nurodomi *skliausteliuose+ po kiekvieno kodo  

  0  maţiau negu 10 % arba nepatikslinta  

  1  10–19 %  

  2  20–29 %  

  3  30–39 %  

  4  40–49 %  

  5  50–59 %  

  6  60–69 %  

  7  70–79 %  

  8  80–89 %  

  9  90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau 

T31.0 Nudegimai, apimantys maţiau negu 10% kūno paviršiaus ploto 

[0] 

T31.1 Nudegimai, apimantys 10–19 % kūno paviršiaus ploto 

[0-1] 

T31.2 Nudegimai, apimantys 20–29 % kūno paviršiaus ploto 

 [0-2] 

T31.3 Nudegimai, apimantys 30–39 % kūno paviršiaus ploto 
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[0-3] 

T31.4 Nudegimai, apimantys 40–49 % kūno paviršiaus ploto 

[0-4] 

T31.5 Nudegimai, apimantys 50–59 % kūno paviršiaus ploto 

[0-5] 

T31.6 Nudegimai, apimantys 60–69 % kūno paviršiaus ploto 

[0-6] 

T31.7 Nudegimai, apimantys 70–79 % kūno paviršiaus ploto 

[0-7] 

T31.8 Nudegimai, apimantys 80–89 % kūno paviršiaus ploto 

 [0-8] 

T31.9 Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau 

[0-9] 

NUŠALIMAI (T33–T35)  

Išskyrus: hipotermiją ir kitus žemos temperatūros poveikius (T68–T69) 

T33 Paviršiniai nušalimai 

Apima: nušalimą, kai pažeidžiamas ne visas odos storis 

Išskyrus: paviršinį nušalimą, apimantį kelias kūno sritis (T35.0) 

T33.0 Galvos paviršinis nušalimas 

T33.1 Kaklo paviršinis nušalimas 

T33.2 Krūtinės ląstos paviršinis nušalimas 

T33.3 Pilvo sienos, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršinis nušalimas 

T33.4 Rankos paviršinis nušalimas 

Išskyrus: riešo ir plaštakos paviršinį nušalimą (T33.5) 

T33.5 Riešo ir plaštakos paviršinis nušalimas 

T33.6 Klubo ir šlaunies paviršinis nušalimas 

T33.7 Kelio ir blauzdos paviršinis nušalimas 

Išskyrus: čiurnos ir pėdos paviršinį nušalimą (T33.8) 

T33.8 Čiurnos ir pėdos paviršinis nušalimas 

T33.9 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų paviršinis nušalimas 
Paviršinis nušalimas: 

• kojos, neklasifikuojamos kitaip 

• neklasifikuojamas kitaip 

• liemens, neklasifikuojamo kitaip 
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T34 Nušalimai su audinių nekroze 

Išskyrus: nušalimą su audinių nekroze, apimantį kelias kūno sritis (T35.1) 

T34.0 Galvos nušalimas su audinių nekroze 

T34.1 Kaklo nušalimas su audinių nekroze 

T34.2 Krūtinės ląstos nušalimas su audinių nekroze 

T34.3 Pilvo sienos, nugaros apatinės dalies ir dubens nušalimas su audinių nekroze 

T34.4 Rankos nušalimas su audinių nekroze 

Išskyrus: riešo ir plaštakos nušalimą su audinių nekroze (T34.5) 

T34.5 Riešo ir plaštakos nušalimas su audinių nekroze 

T34.6 Klubo ir šlaunies nušalimas su audinių nekroze 

T34.7 Kelio ir blauzdos nušalimas su audinių nekroze 

Išskyrus: čiurnos ir pėdos nušalimą su audinių nekroze (T34.8) 

T34.8 Čiurnos ir pėdos nušalimas su audinių nekroze 

T34.9 Kitų ir nepatikslintų sričių nušalimas su audinių nekroze 
Nušalimas su audinių nekroze: 

• kojos, neklasifikuojamos kitaip 

• neklasifikuojamas kitaip 

• liemens, neklasifikuojamo kitaip 

T35 Nušalimai, apimantys kelias kūno sritis, ir nepatikslinti nušalimai 

T35.0 Paviršinis nušalimas, apimantis kelias kūno sritis 
Dauginiai paviršiniai nušalimai, neklasifikuojami kitaip 

T35.1 Nušalimas su audinių nekroze, apimantis kelias kūno sritis 
Dauginiai nušalimai su audinių nekroze, neklasifikuojami kitaip 

T35.2 Galvos ir kaklo nepatikslintas nušalimas 

T35.3 Krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens nepatikslintas nušalimas 
Liemens nušalimas, neklasifikuojamas kitaip 

T35.4 Rankos nepatikslintas nušalimas 

T35.5 Kojos nepatikslintas nušalimas 

T35.6 Nepatikslintas nušalimas, apimantis kelias kūno sritis 
Dauginiai nušalimai, neklasifikuojami kitaip 

T35.7 Nepatikslintos srities nepatikslintas nušalimas 
Nušalimas, neklasifikuojamas kitaip 

APSINUODIJIMAI NARKOTIKAIS, VAISTAIS  MEDIKAMENTAIS IR BIOLOGINĖMIS 

MEDŢIAGOMIS (T36–T50)  

1901 

Apima: šių medžiagų perdozavimą 
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netinkamas medžiagas, paskirtas ar suvartotas per klaidą 

Išskyrus: tinkamai vartojamų tinkamų medžiagų nepageidaujamą poveikį *padidintą jautrumą, reakcijas ir t. t.+; tokius 

atvejus reikia klasifikuoti pagal nepageidaujamo poveikio pobūdį, pavyzdžiui: 
• aspirino sukeltą gastritą (K29.-) 

• kraujo sutrikimus (D50–D76) 

• dermatitą: 

 • kontaktinį (L23–L25) 

 • dėl į vidų vartojamų medžiagų (L27.-) 

• nefropatiją (N14.0–N14.2) 

• nepatikslintą vaisto sukeltą nepageidaujamą poveikį (T88.7) 

vaistų poveikį ir apsinuodijimą, veikiantį vaisių ir naujagimį (P00–P96) 

intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10–F19) 

nesukeliančių priklausomybės medžiagų netinkamą vartojimą (F55) 

patologinę intoksikaciją vaistais (F10–F19) 

T36 Apsinuodijimas sisteminiais antibiotikais 

Išskyrus: antibiotikus: 
• priešvėžinius (T45.1)  

• vartojamus vietiškai, neklasifikuojamus kitur (T49.0) 

• vartojamus vietiškai: 

 • ausies, nosies ir gerklės ligoms (T49.6) 

 • akies ligoms (T49.5) 

T36.0 Penicilinai 

T36.1 Cefalosporinai ir kiti beta laktamazės grupės antibiotikai 

T36.2 Chloramfenikolio grupė 

T36.3 Makrolidai 

T36.4 Tetraciklinai 

T36.5 Aminoglikozidai 
Streptomicinas 

T36.6 Rifamicinai 

T36.7 Sistemiškai vartojami antibiotikai nuo grybelių 

T36.8 Kiti sisteminiai antibiotikai 

T36.9 Sisteminiai antibiotikai, nepatikslinti 

T37 Apsinuodijimas kitais priešinfekciniais ir antiparazitiniais vaistais  

Išskyrus: preparatus nuo infekcijų: 
• vartojamus vietiškai, neklasifikuojamus kitur (T49.0) 

• vartojamus vietiškai: 

 • nuo ausies, nosies ir gerklės ligų (T49.6) 

 • nuo akies ligų (T49.5) 

T37.0 Sulfanilamidai 

T37.1 Antimikobakteriniai vaistai 

Išskyrus: rifamicinus (T36.6) 
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streptomiciną (T36.5) 

T37.2 Antimaliariniai ir kiti vaistai, veikiantys kraujo pirmuonis 

Išskyrus: hidroksichinolino darinius (T37.8) 

T37.3 Kiti pirmuonis veikiantys vaistai 

T37.4 Antihelmintiniai vaistai 

T37.5 Antivirusiniai vaistai 

Išskyrus: amantidiną (T42.8) 
 citarabiną (T45.1) 

T37.8 Kiti patikslinti priešinfekciniai ir antiparazitiniai vaistai 
Hidroksichinolino dariniai 

Išskyrus: antimaliarinius vaistus (T37.2) 

T37.9 Sisteminiai priešinfekciniai ir antiparazitiniai vaistai, , nepatikslinti 

T38 Apsinuodijimas hormonais ir jų sintetiniais pakaitalais bei antagonistais, 

neklasifikuojamais kitur 

Išskyrus: mineralkortikoidus ir jų antagonistus (T50.0) 
 oksitocino hormonai (T48.0) 

 prieskydinių liaukų hormonai ir jų dariniai (T50.9) 

T38.0 Gliukokortikoidai ir sintetiniai analogai 

Išskyrus: gliukokortikoidus, vartojamus vietiškai (T49.-)  

T38.1 Skydliaukės hormonai ir pakaitai 

T38.2 Skydliaukės veiklą slopinantys vaistai 

T38.3 Insulinas ir geriami hipoglikeminiai [antidiabetiniai] vaistai 

T38.4 Geriamieji kontraceptikai 
Preparatai, kurių sudėtyje yra kelios ar viena sudedamoji dalis 

T38.5 Kiti estrogenai ir progesteronai 
Mišiniai ir pakaitalai 

T38.6 Antigonadotropinai, antiestrogenai, antiandrogenai, neklasifikuojami kitur 
Tamoksifenas 

T38.7 Androgenai ir anabolikams giminingi preparatai 

T38.8 Kiti ir nepatikslinti hormonai bei jų sintetiniai pakaitalai 
Priekinės hipofizės dalies *adenohipofizės+ hormonai 

T38.9 Kiti ir nepatikslinti hormonų antagonistai 

T39 Apsinuodijimas neopioidiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais vaistais  

T39.0 Salicilatai 

T39.1 4-aminofenolio dariniai 
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T39.2 Pirazolono dariniai 

T39.3 Kiti nesteroidiniai priešuţdegiminiai preparatai  

T39.4 Antireumatiniai preparatai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: gliukokortikoidus (T38.0) 
 salicilatus (T39.0) 

T39.8 Kiti neopioidiniai analgetikai ir antipiretikai, neklasifikuojami kitur 

T39.9 Neopioidiniai analgetikai, antipiretikai ir antreumatiniai preparatai, nepatikslinti 

T40 Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] 

Išskyrus: intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10–F19) 

T40.0 Opijus 

T40.1 Heroinas 

T40.2 Kiti opiatai 
Kodeinas 

Morfinas 

T40.3 Metadonas 

T40.4 Kiti sintetiniai narkotikai 
Petidinas 

T40.5 Kokainas 

T40.6 Kiti ir nepatikslinti narkotikai 

T40.7 Kanapės (dariniai) 

T40.8 Lizergidas [LSD] 

T40.9 Kiti ir nepatikslinti psichodisleptikai 
Meskalinas 

Psilocinas 

Psilocibinas 

T41 Apsinuodijimas anestetikais ir medicininėmis dujomis 

Išskyrus: benzodiazepinus (T42.4) 
kokainą (T40.5) 

opiatus (T40.0–T40.2) 

T41.0 Inhaliaciniai anestetikai 

Išskyrus: deguonį (T41.5) 

T41.1 Intraveniniai anestetikai 
Tiobarbitūratai 

T41.2 Kiti ir nepatikslinti bendrieji anestetikai 

T41.3 Vietiniai anestetikai 

T41.4 Anestetikas, nepatikslintas 
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T41.5 Medicininės  dujos 
Anglies dvideginis 

Deguonis 

T42 Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais migdomaisiais vaistais ir preparatais 

nuo Parkinsono (Parkinson) ligos 

Išskyrus: intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10–F19) 

T42.0 Hidantoino dariniai 

T42.1 Iminostilbenai 
Karbamazepinai 

T42.2 Sukcinimidai ir oksazolidindionai 

T42.3 Barbitūratai 

Išskyrus: tiobarbitūratus (T41.1) 

T42.4 Benzodiazepinai 

T42.5 Kombinuoti antiepilepsiniai vaistai , neklasifikuojami kitur 

T42.6 Kiti antiepilepsiniai vaistai  ir raminamieji migdomieji vaistai 
Metakvalonas 

Valproinė rūgštis 

Išskyrus: karbamazepinus (T42.1) 

T42.7 Antiepilepsiniai vaistai  ir raminamieji migdomieji vaistai, nepatikslinti 
Migdomieji: 

• geriamieji  }  
• vaistai  } neklasifikuojami kitaip 
• tabletė  }  

 
T42.8 Preparatai nuo Parkinsono (Parkinson) ligos ir kiti centriniai raumenų relaksantai 

 Amantadinas 

T43 Apsinuodijimas psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur 

Išskyrus: apetitą slopinančius (T50.5) 
barbitūratus (T42.3) 

benzodiazepinus (T42.4) 

intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10–F19) 

metakvaloną (T42.6) 

pichodisleptikus [haliucinogenus] (T40.7–T40.9) 

T43.0 Tricikliai ir keturcikliai antidepresantai 

T43.1 Monoamino oksidazės inhibitoriai antidepresantai 

T43.2 Kiti ir nepatikslinti antidepresantai 

T43.3 Fenotiazino grupės antipsichotikai ir neuroleptikai 

T43.4 Butirofenono ir tioksanteno grupės neuroleptikai 

T43.5 Kiti ir nepatikslinti antipsichotikai ir neuroleptikai 
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Išskyrus: rauvolfiją (T46.5) 

T43.6 Psichostimuliatoriai, galintys sukelti vartojimo sutrikimus 

Išskyrus: kokainą (T40.5) 

T43.60 Nepatikslinti psichostimuliatoriai, galintys sukelti vartojimo sutrikimus 

T43.61 Metilamfetaminas 
Metamfetaminas 

T43.69 Kiti psichostimuliatoriai, galintys sukelti vartojimo sutrikimus 
Amfetaminas 

Kofeinas 

T43.8 Kiti psichotropiniai vaistai, neklasifikuojami kitur 

T43.9 Psichotropinis vaistas, nepatikslintas 

T44 Apsinuodijimas vaistais,  veikiančiais vegetacinę (autonominę) nervų sistemą 

T44.0 Anticholinesteraziniai preparatai 

T44.1 Kiti parasimpatomimetiniai [cholinerginiai] preparatai 

T44.2 Ganglioblokatoriai, neklasifikuojami kitur 

T44.3 Kiti parasimpatolitiniai [anticholinerginiai ir antimuskarininiai] preparatai ir spazmolitikai, 

neklasifikuojami kitur 
Papaverinas 

T44.4 Daugiausia alfa adrenoreceptorių agonistai, neklasifikuojami kitur 
Metaraminolis 

T44.5 Daugiausia beta adrenoreceptorių agonistai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: beta adrenoreceptorių agonistus, vartojamus astmai gydyti (T48.6) 

T44.6 Alfa adrenoreceptorių antagonistai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: ergotinius alkaloidus (T48.0) 

T44.7 Beta adrenoreceptorių antagonistai, neklasifikuojami kitur 

T44.8 Centrinio veikimo adrenerginius neuronus blokuojantys preparatai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: klonidiną (T46.5) 
 guanetidiną (T46.5) 

T44.9 Kiti ir nepatikslinti vaistai,  veikiantys vegetacinę (autonominę) nervų sistemą 
Vaistai, stimuliuojantys tiek alfa, tiek beta adrenoreceptorius 

T45 Apsinuodijimas  sisteminiais ir hematologiniais preparatais, neklasifikuojamais kitur 

T45.0 Antialerginiai ir vėmimą slopinantys vaistai 

Išskyrus: fenotiazino grupės neuroleptikus (T43.3) 

T45.1 Antineoplaziniai ir imunosupresiniai vaistai 
Antineoplaziniai antibiotikai 
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Citarabinas 

Išskyrus: tamoksifeną (T38.6) 

T45.2 Vitaminai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: nikotino rūgštį (darinius) (T46.7) 
vitaminą K (T45.7) 

T45.3 Fermentai, neklasifikuojami kitur 

T45.4 Geleţis ir jos junginiai 

T45.5 Antikoaguliantai 

T45.6 Fibrinoliziniai vaistai 

T45.7 Antikoaguliantų antagonistai, vitaminas K ir kiti koaguliantai 

T45.8 Kiti  sisteminiai ir hematologiniai preparatai 
Kepenų  ir kiti antianeminiai preparatai 

Natūralus kraujas ir kraujo produktai 

Plazmos pakaitalai 

Išskyrus: imunoglobuliną (T50.9) 
geležį (T45.4) 

T45.9  Sisteminiai ir hematologiniai preparatai, nepatikslinti 

T46 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais širdies ir kraujagyslių sistemą 

Išskyrus: metaraminolį (T44.4) 

T46.0 Širdį veikiantys glikozidai ir panašiai veikiantys vaistai 

T46.1 Kalcio kanalų blokatoriai 

T46.2 Kiti antiaritminiai vaistai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7) 

T46.3 Vainikines arterijas plečiantys preparatai, neklasifikuojami kitur 
Dipiridamolis 

Išskyrus: kalcio kanalėlių blokatorius (T46.1) 
beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7) 

T46.4 Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai 

T46.5 Kiti antihipertenziniai vaistai, neklasifikuojami kitur 
Klonidinas 

Guanetidinas 

Rauvolfija 

Išskyrus: kalcio kanalų blokatorius (T46.1) 
diuretikus (T50.0–T50.2) 

beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7) 

T46.6 Antihiperlipideminiai ir antiaterosklerotiniai preparatai 

T46.7 Periferiniai vazodiliatatoriai 
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Nikotino rūgštis (dariniai) 

Išskyrus: papaveriną (T44.3) 

T46.8 Antivarikoziniai vaistai, tame tarpe sklerozuojantys preparatai 

T46.9 Kiti ir nepatikslinti preparatai,  veikiantys širdies ir kraujagyslių sistemą 

T47 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais virškinimo sistemą 

T47.0 Histamino H2-receptorių antagonistai 

T47.1 Kiti antacidai ir skrandţio sekreciją slopinantys preparatai 

T47.2 Stimuliuojantys laisvinamieji 

T47.3 Druskos ir osmoziniai laisvinamieji 

T47.4 Kiti laisvinamieji 
Vaistai žarnyno atonijai gydyti 

T47.5 Virškinimą stimuliuojantys preparatai 

T47.6 Viduriavimą slopinantys vaistai 

Išskyrus: sisteminius antibiotikus ir kitus preparatus nuo infekcijų (T36–T37) 

T47.7 Emetikai (vėmimą skatinantys vaistai) 

T47.8 Kiti preparatai,  veikiantys virškinimo sistemą 

T47.9 Preparatai,  veikiantys virškinimo sistemą, nepatikslinti 

T48 Apsinuodijimas preparatais,  veikiančiais lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo 

sistemą 

T48.0 Oksitocino grupės preparatai 

Išskyrus: estrogenus, progestagenus ir antagonistus (T38.4–T38.6) 

T48.1 Skersaruoţių raumenų relaksantai [neuroraumeniniai blokatoriai] 

T48.2 Kiti ir nepatikslinti preparatai,  veikiantys raumenis 

T48.3 Kosulį slopinantys preparatai 

T48.4 Atkosėjimą palengvinantys preparatai 

T48.5 Preparatai nuo peršalimo 

T48.6 Preparatai nuo astmos, neklasifikuojami kitur 
Salbutamolis 

Beta adrenoreceptorių agonistai, vartojami astmai gydyti 

Išskyrus: priekinės hipofizės dalies *adenohipofizės+ hormonus (T38.8) 
beta adrenoreceptorių agonistus, nevartojamus astmai gydyti (T44.5) 

T48.7 Kiti ir nepatikslinti preparatai,  veikiantys kvėpavimo sistemą 

T49 Apsinuodijimas vietiškai vartojamais preparatais,  veikiančiais odą ir gleivines, taip pat 

preparatais, vartojamais oftalmologijoje, otorinolaringologijoje ir odontologijoje 
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Apima: gliukokortikoidus, vartojamus vietiškai  

T49.0 Vietiniai priešgrybeliniai, antibakteriniai ir priešuţdegiminiai preparatai, neklasifikuojami kitur 

T49.1 Nieţulį slopinantys preparatai 

T49.2 Vietiniai sutraukiamieji preparatai ir vietiniai detergentai 

T49.3 Minkštinamieji, raminamieji ir apsaugantieji preparatai 

T49.4 Keratolitiniai, keratoplaziniai ir kiti plaukams gydyti vartojami vaistai bei preparatai 

T49.5 Oftalmologijos vaistai ir preparatai 
Oftalmologijos preparatai nuo infekcijų 

T49.6 Otorinolaringologijos vaistai ir preparatai 
Preparatai nuo infekcijų ausų, nosies ir gerklės ligoms gydyti 

T49.7 Odontologijos preparatai, vartojami vietiškai 

T49.8 Kiti vietiškai vartojami preparatai 
Spermicidai 

T49.9 Vietiškai vartojami preparatai, nepatikslinti 

T50 Apsinuodijimas diuretikais ir kitais  nepatikslintais vaistais, preparatais ir biologinėmis 

medţiagomis 

T50.0 Mineralkortikoidai ir jų antagonistai 

T50.1 Kilpiniai [stipriai veikiantys] diuretikai 

T50.2 Karboanhidrazės inhibitoriai, benzotiadiazidai ir kiti diuretikai 
Acetazolamidas 

T50.3 Elektrolitų, kalorijų ir vandens balansą veikiantys preparatai 
Geriamosios dehidratacijos druskos 

T50.4 Preparatai, veikiantys šlapimo rūgšties metabolizmą 

T50.5 Apetitą slopinantys preparatai 

T50.6 Priešnuodţiai ir chelatus sudarantys preparatai, neklasifikuojami kitur 
Alkoholio deterentai 

T50.7 Analeptikai ir opioidinių receptorių antagonistai 

T50.8 Diagnostiniai preparatai 

T50.9 Kiti ir nepatikslinti vaistai, medikamentai ir biologinės medţiagos 
Rūgštinantys preparatai 

Šarminantys preparatai 

Imunoglobulinai 

Imunologiniai preparatai 

Lipotropiniai vaistai 

Prieskydinių liaukų hormonai ir dariniai 

NEMEDICININĖS PASKIRTIES MEDŢIAGŲ TOKSINIS POVEIKIS (T51–T65)  

Išskyrus: korozines medžiagas (T20–T31) 
 vietinius toksinius poveikius, klasifikuojamus kitur (A00–R99) 
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 kvėpavimo sutrikimus, sukeltus išorinių medžiagų poveikio (J60–J70) 

T51 Alkoholio toksinis poveikis 

T51.0 Etanolis 
Etilo alkoholis 

Išskyrus: ūminį apsinuodijimą alkoholiu ir pagirias (F10.0) 
 girtumą (F10.0) 

 patologinę intoksikaciją alkoholiu (F10.0) 

T51.1 Metanolis 
Metilo alkoholis 

T51.2 2-propanolis 
Izopropilo alkoholis 

T51.3 Fuzelis 
Alkoholis: 

• amilo 

• butilo [1-butanolis] 

• propilo [1-propanolis] 

T51.8 Kitas alkoholis 

T51.9 Alkoholis, nepatikslintas 

T52 Organinių tirpiklių toksinis poveikis 

Išskyrus: halogenų darinius ir alifatinius bei aromatinius angliavandenilius (T53.-) 

T52.0 Naftos produktai 
Benzinas 

Žibalas 

Parafino vaškas 

Nafta: 

• eteris 

• ligroinas 

• spiritai 

T52.1 Benzolas 

Išskyrus: benzolo homologus (T52.2) 
benzolo ir jo homologų nitrodarinius bei aminodarinius (T65.3) 

T52.2 Benzolo homologai 
Toluolas [metilbenzolas] 

Ksilolas [dimetilbenzolas] 

T52.3 Glikoliai 

T52.4 Ketonai 

T52.8 Kiti organiniai tirpikliai 

T52.9 Organinis tirpiklis, nepatikslintas 

T53 Halogenų darinių ir alifatinių bei aromatinių angliavandenilių toksinis poveikis 



815 

 

T53.0 Anglies tetrachloridas 
Tetrachlormetanas 

T53.1 Chloroformas 
Trichlormetanas 

T53.2 Trichloretilenas 
Trichloretenas 

T53.3 Tetrachloretilenas 
Perchloretilenas 

Tetrachloretenas 

T53.4 Dichlormetanas 
Metileno chloridas 

T53.5 Chloro-fluoro angliavandeniliai 

T53.6 Kiti alifatinių angliavandenilių halogenų dariniai 

T53.7 Kiti aromatinių angliavandenilių halogenų dariniai 

T53.9 Alifatinių ir aromatinių angliavandenilių halogenų dariniai, nepatikslinti 

T54 Korozinių medţiagų toksinis poveikis 

T54.0 Fenolis ir fenolio homologai 

T54.1 Kiti koroziniai organiniai junginiai 

T54.2 Korozinės rūgštys ir į rūgštis panašios medţiagos 
Rūgštis: 

• druskos 

• sieros 

T54.3 Koroziniai šarmai ir į šarmus panašios medţiagos 
Kalio hidroksidas 

Natrio hidroksidas 

T54.9 Korozinė medţiaga, nepatikslinta 

T55 Muilų ir detergentų toksinis poveikis 

 

T56 Metalų toksinis poveikis 

Apima: metalų dūmus ir garus 
 bet kokios kilmės metalus, išskyrus medicininius preparatus 

Išskyrus: arseną ir jo junginius (T57.0) 
 manganą ir jo junginius (T57.2) 

 talį (T60.4) 

T56.0 Švinas ir jo junginiai 

T56.1 Gyvsidabris ir jo junginiai 

T56.2 Chromas ir jo junginiai 
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T56.3 Kadmis ir jo junginiai 

T56.4 Varis ir jo junginiai 

T56.5 Cinkas ir jo junginiai 

T56.6 Alavas ir jos junginiai 

T56.7 Berilis ir jos junginiai 

T56.8 Kiti metalai 

T56.9 Metalas, nepatikslintas 

T57 Kitų neorganinių junginių toksinis poveikis 

T57.0 Arsenas ir jo junginiai 

T57.1 Fosforas ir jos junginiai 

Išskyrus: fosforo organinius insekticidus (T60.0) 

T57.2 Manganas ir jo junginiai 

T57.3 Ciano vandenilis 

T57.8 Kitos patikslintos neorganinės medţiagos 

T57.9 Neorganinė medţiaga, nepatikslinta 

T58 Anglies monoksido toksinis poveikis 

Iš visų šaltinių 

T59 Neorganinių dujų, dūmų ir garų poveikis 

Apima: aerozolius 

Išskyrus: chloro-fluoro angliavandenilius (T53.5) 

T59.0 Azoto oksidai 

T59.1 Sieros dioksidas 

T59.2 Formaldehidas 

T59.3 Ašarinės dujos 
Ašarinės dujos 

T59.4 Chloro dujos 

T59.5 Fluoro dujos ir vandenilio fluoridas 

T59.6 Vandenilio sulfidas 

T59.7 Anglies dvideginis 

T59.8 Kitos patikslintos dujos, dūmai ir garai 

T59.9 Dujos, dūmai ir garai, nepatikslinti 

T60 Pesticidų toksinis poveikis 
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Apima: medžio konservantus 

T60.0 Fosforo organiniai ir karbamato insekticidai 

T60.1 Halogeninti insekticidai 

Išskyrus: chloruotus angliavandenilius (T53.-) 

T60.2 Kiti insekticidai 

T60.3 Herbicidai ir fungicidai 

T60.4 Rodenticidai 
Talis 

Vacor 

Išskyrus: strichniną ir jo druskas (T65.1) 

T60.8 Kiti pesticidai 

T60.9 Pesticidas, nepatikslintas 

T61 Suvalgytų nuodingų jūros produktų  poveikis 

Išskyrus: alergines reakcijas į maistą, tokias kaip: 
• anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0) 

• dermatitas (L23.6, L25.4, L27.2) 

• gastroenteritas (neinfekcinis) (K52.-) 

bakterines maisto intoksikacijas (A05.-) 

maisto teršalus, tokius kaip: 

• aflatoksinai ir kiti mikotoksinai (T64) 

• cianidai (T65.0) 

• ciano vandenilis (T57.3) 

• gyvsidabris (T56.1) 

T61.0 Apsinuodijimas ciguatera 

T61.1 Apsinuodijimas skumbrinėmis ţuvimis 
Į histamino poveikį panašus sindromas 

T61.2 Kitas apsinuodijimas ţuvimi ir moliuskais 
Apsinuodijimas: 

• tetradonu 

• tetradotoksinu 

• tetrodotoksinu 

T61.8 Kitų jūros produktų toksinis poveikis 

T61.9 Nepatikslintų jūros produktų toksinis poveikis 

T62 Kitų suvalgytų nuodingų medţiagų toksinis poveikis 

Išskyrus: alergines reakcijas į maistą, tokias kaip: 
• anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0) 

• dermatitas (L23.6, L25.4, L27.2) 

• gastroenteritas (neinfekcinis) (K52.-) 

bakterines maisto intoksikacijas (A05.-) 

toksinis poveikis maisto teršalų, tokių kaip: 

• aflatoksinai ir kiti mikotoksinai (T64) 
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• cianidai (T65.0) 

• ciano vandenilis (T57.3) 

• gyvsidabris (T56.1) 

T62.0 Suvalgyti grybai 

T62.1 Suvalgytos uogos 

T62.2 Kiti suvalgyti augalai (augalų dalys) 

T62.8 Kitos patikslintos suvalgytos toksinės medţiagos 

T62.9 Suvalgytos toksinės medţiagos, nepatikslintos 

T63 Kontaktų su nuodingais gyvūnais toksinis poveikis 

1923 

Naudokite papildomą kodą tokioms reakcijoms nurodyti: 

• alerginei reakcijai, neklasifikuojamai kitaip (T78.4) 

• anafilaksijai (T78.2) 

• urtikarijai (dilgėlinei) (L50.0, T78.3) 

T63.0 Gyvatės nuodai 
Jūrinės gyvatės nuodai 

T63.1 Reptilijų nuodai 
Driežo nuodai 

T63.2 Skorpiono nuodai 

T63.3 Voro nuodai 

T63.4 Kitų nariuotakojų nuodai 
Vabzdžio įkandimas ar įgėlimas, nuodingo 

T63.5 Kontakto su ţuvimi toksinis poveikis 

Išskyrus: apsinuodijimą suvalgius žuvį (T61.0–T61.2) 

T63.6 Kontaktų su kitais jūros gyvūnais toksinis poveikis 
Medūza 

Jūrinė plukė 

Moliuskas 

Jūros žvaigždė 

Išskyrus: apsinuodijimą suvalgius moliuską (T61.2) 
jūrinės gyvatės nuodus (T63.0) 

T63.8 Kontaktų su kitais nuodingais gyvūnais toksinis poveikis 
Amfibijų nuodai 

T63.9 Kontaktų su nepatikslintais nuodingais gyvūnais toksinis poveikis 

T64 Maisto, uţteršto aflatoksinais ir kitais mikotoksinais, toksinis poveikis 

 

T65 Kitų ir nepatikslintų medţiagų toksinis poveikis 

T65.0 Cianidai 
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Išskyrus: ciano vandenilį (T57.3) 

T65.1 Strichninas ir jo druskos 

T65.2 Tabakas ir nikotinas 

T65.3 Benzolo ir jo homologų nitrodariniai bei aminodariniai 
Anilinas [benzolaminas] 

Nitrobenzolas 

Trinitrotoluolas 

T65.4 Anglies disulfidas 

T65.5 Nitroglicerinas ir kitos azoto rūgštys bei esteriai 
1, 2, 3-propantriolio trinitratas 

T65.6 Daţai ir daţomosios medţiagos, neklasifikuojamos kitur 

T65.8 Kitų patikslintų medţiagų toksinis poveikis 

T65.9 Nepatikslintų medţiagų toksinis poveikis 
Apsinuodijimas, neklasifikuojamas kitaip 

KITI IR NEPATIKSLINTI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI (T66–T78)  

T66 Nepatikslintas radiacijos poveikis 

1902 

Spindulinė liga 

Išskyrus: patikslintus radiacijos nepageidaujamus poveikius, tokius kaip: 
nudegimus (T20–T31) 

• leukemiją (C91–C95) 

• radiacinį: 

 • kolitą (K52.0) 

 • dermatitą (L58.9) 

 • gastroenteritą (K52.0) 

 • kifozę (M96.2) 

 • pneumonitą (J70.0) 

 • proktitą (K62.7) 

 • su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L55–L59) 

 • skoliozę (M96.5) 

nudegimą nuo saulės (L55.-) 

T67 Šilumos ir šviesos poveikis 

Išskyrus: nudegimus (T20–T31) 
eritemą *dermatitą+ dėl šilumos poveikio (L59.0) 

piktybinę hipertermiją dėl anestezijos (T88.3) 

su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L55–L59) 

nudegimą nuo saulės (L55.-) 

prakaitavimo sutrikimus dėl šilumos poveikio (L74–L75) 

T67.0 Šilumos smūgis ir saulės smūgis 
Šiluminė: 

• apopleksija 

• pireksija 

Siriazė (saulės smūgis) 
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Termoplegija (šilumos smūgis) 

T67.1 Šilumos sukelta sinkopė 
Šilumos kolapsas 

T67.2 Šilumos mėšlungis 

T67.3 Išsekimas dėl šilumos, anhidrozinis 
Šilumos prostracija dėl vandens išeikvojimo 

Išskyrus: šilumos išsekimą dėl druskų išeikvojimo (T67.4) 

T67.4 Išsekimas dėl šilumos, dėl druskų išeikvojimo  
Šilumos prostracija dėl druskų (ir vandens) išeikvojimo 

T67.5 Išsekimas dėl šilumos, nepatikslintas 
Šilumos prostracija, neklasifikuojama kitaip 

T67.6 Nuovargis dėl šilumos, praeinantis 

T67.7 Karščio edema 

T67.8 Kitas šilumos ir šviesos poveikis 

T67.9 Šilumos ir šviesos poveikis, nepatikslintas 

T68 Hipotermija 

Atsitiktinė hipotermija 

Išskyrus: nušalimus (T33–T35) 
hipotermiją: 

• po anestezijos (T88.5) 

• naujagimių (P80.-) 

• nesusijusią su žema aplinkos temperatūra (R68.0) 

T69 Kiti ţemos temperatūros poveikiai 

Išskyrus: nušalimus (T33–T35) 

T69.0 Plaštakų ir pėdų ilgalaikis buvimas vandenyje 
„Tranšėjinė pėda“ 

T69.1 Nuoţvarbos 

T69.8 Kitas patikslintas ţemos temperatūros poveikis 

T69.9 Ţemos temperatūros poveikis, nepatikslintas 

T70 Oro slėgio ir vandens slėgio poveikis 

T70.0 Ausies barotrauma 
Aplinkos atmosferos ir vandens slėgio poveikis ausims 

Vidurinės ausies uždegimas dėl oro slėgio poveikio (aerootitas) 

Ausies barotrauma: 

• dėl: 

 • įvykių, susijusių su aviacija ir kosmosu 

 • nardymo barotraumos (dėl pakilimo ir nusileidimo) 

 • didelio aukščio 

 • hiperbarinės oksigenacijos 
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• išorinės 

• vidinės 

T70.1 Prienosinio ančio barotrauma 
Aplinkos atmosferos ir vandens slėgio poveikis prienosiniams ančiams 

Aerosinusitas 

Prienosinių ančių barotrauma dėl: 

• įvykių, susijusių su aviacija ir kosmosu 

• nardymo barotraumos neriant 

• didelio aukščio 

• hiperbarinės oksigenacijos 

T70.2 Kiti ir nepatikslinti didelio aukščio poveikiai 
Kiti ir nepatikslinti mažo ar mažėjančio aplinkos atmosferos slėgio poveikiai dideliame aukštyje 

Alpių liga 

Anoksija  - dėl didelio aukščio 
Barotrauma  }  
Hipobaropatija, neklasifikuojama kitaip 

Kalnų liga 

Išskyrus: policitemiją dėl didelio aukščio (D75.1) 

T70.3 Kiti dekompresijos ir barotraumos poveikiai 
Kesoninė liga 

Dekompresija (ir barotrauma): 

• dėl: 

 • panirimo ir išnirimo į vandenį laisvo ir valdomo nardymo metu 

 • hiperbarinės oksigenacijos 

• ligos 

• traumos 

• negalavimo *kesoninės ligos+ 

Disbarinė oro embolija *arterinė dujų embolija+ 

Azotinė narkozė *suspausto oro liga+ 

T70.4 Didelio slėgio skysčių poveikis 
Trauminė srovės injekcija (pramoninė) 

T70.8 Kiti oro slėgio ir vandens slėgio poveikiai 
Sužalojimo dėl sprogimo sindromas 

T70.9 Oro slėgio ir vandens slėgio poveikis, nepatikslintas 
Barotrauma, neklasifikuojama kitaip 

T71 Asfiksija 

Uždusimas (dėl stranguliacijos) 

Sisteminis deguonies nepakankamumas dėl: 

• mažo deguonies kiekio aplinkos ore 

• mechaninių kvėpavimo kliūčių 

Išskyrus: anoksiją dėl didelio aukščio (T70.2) 
asfiksiją dėl: 

• anglies monoksido (T58) 

• maisto ar svetimkūnio inhaliacijos (T17.-) 

• kitų dujų, dūmų ir garų (T59.-) 

kvėpavimo sutrikimo sindromo: 

• suaugusiojo (J80) 

• naujagimio (P22.-) 
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T73 Kitų trūkumų poveikiai 

T73.0 Bado poveikis 
Maisto trūkumas 

Badavimas 

T73.1 Troškulys 
Vandens trūkumas 

T73.2 Išsekimas dėl ţalingos aplinkos 

T73.3 Išsekimas dėl pernelyg didelės įtampos 
Pervargimas 

T73.8 Kitas trūkumo  poveikis 

T73.9 Trūkumo poveikis, nepatikslintas 

T74 Blogo elgesio sindromai 

0526, 1909 

Jei tinka, pirmiausia koduokite esamą traumą 

T74.0 Neprieţiūra ar palikimas 

T74.1 Fizinė prievarta 
Mušimas: 

• kūdikio ar vaiko sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

• sutuoktinio sindromas, neklasifikuojamas kitaip 

T74.2 Seksualinė prievarta 

T74.3 Psichologinė prievarta 

T74.8 Kiti blogo elgesio sindromai 
Mišrios formos 

T74.9 Blogo elgesio sindromas, nepatikslintas 
Poveikis: 

• suaugusiojo prievartos, neklasifikuojamos kitaip 

• vaiko prievartos, neklasifikuojamos kitaip 

T75 Kitų išorinių prieţasčių poveikis 

Išskyrus: nepageidaujamus poveikius, neklasifikuojamus kitur (T78.-) 
 nudegimus (elektra) (T20–T31) 

T75.0 Ţaibo poveikis 
Šokas nuo žaibo 

Žaibo smūgis, neklasifikuojamas kitaip 

T75.1 Skendimas ir nemirtinas panardinimas 
Panirimas 

Plaukiko spazmai 

T75.2 Vibracijos poveikis 
Pneumatinio plaktuko sindromas 

Trauminis vazospastinis sindromas 

Galvos svaigimas dėl ultragarso 
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T75.3 Uţsupimas transporte 
Užsupimas lėktuve 

Jūros liga 

Užsupimas per kelionę 

T75.4 Elektros srovės poveikis 
Prideginimas elektra 

Šokas nuo elektros srovės 

T75.8 Kitas ir patikslintas išorinių prieţasčių poveikis 
Poveikis: 

• nenormalios gravitacijos *G+ jėgų 

• nesvarumo 

T78 Nepageidaujami poveikiai, neklasifikuojami kitur 

Pastaba: šis poskyris naudojamas identifikuoti poveikiams, kurie nėra klasifikuojami kitur, arba jų priežastis 

nežinoma, nenurodyta ar nurodyta netinkamai. Dauginio kodavimo tikslu šie kodai gali būti 

naudojami identifikuoti kitur klasifikuojamų būklių poveikį 

Išskyrus: chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijas, neklasifikuojamas kitur (T80–T88) 

T78.0 Anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą 

T78.1 Kitos nepageidaujamos reakcijos į maistą, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: bakterines maisto intoksikacijas (A05.-) 
maisto sukeltą dermatitą: 

• kontaktuojant su oda (L23.6, L24.6, L25.4) 

• neklasifikuojamą kitaip (L27.2) 

T78.2 Anafilaksinis šokas, nepatikslintas 
Alerginis šokas  }  
Anafilaksinė reakcija  } neklasifikuojama kitaip 
Anafilaksija   }  

Išskyrus: anafilaksinį šoką dėl: 
• tinkamo ir tinkamai vartojamo medicininio preparato nepageidaujamo poveikio (T88.6) 

• nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0) 

• serumo (T80.5) 

T78.3 Angioneurozinė edema 
Gigantinė dilgėlinė 

Kvinkės (Quincke) edema 

Išskyrus: urtikariją (dilgėlinę): 
• neklasifikuojamą kitaip (L50.9) 

• serumo (T80.6) 

T78.4 Nepatikslinta alergija 
2004 Alerginė reakcija, neklasifikuojama kitaip 

Padidintas jautrumas, neklasifikuojamas kitaip 

Idiosinkrazija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: alerginę reakciją, neklasifikuojama kitaip, į tinkamą ir tinkamai vartojamą medicininį preparatą 

(T88.7) 
patikslintus alerginės reakcijos tipus, tokius kaip: 

• alerginis gastroenteritas ir kolitas (K52.2) 
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• dermatitas (L23–L25, L27.-) 

• šienligė (J30.1) 

T78.8 Kiti nepageidaujami poveikiai, neklasifikuojami kitur 

T78.9 Nepageidaujamas poveikis, nepatikslintas 

Išskyrus: nepageidaujamą chirurginio ir terapinio gydymo poveikį, neklasifikuojamą kitaip (T88.9) 

TAM TIKROS ANKSTYVOS SUŢALOJIMŲ KOMPLIKACIJOS (T79)  

T79 Tam tikros ankstyvos suţalojimų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijas, neklasifikuojamas kitur (T80–T88) 
kvėpavimo sutrikimą: 

• naujagimiui (P22.-) 

• suaugusiojo sindromą (J80) 

kai jis atsiranda po gydomųjų procedūrų (T80–T88) 

T79.0 Oro embolija (trauminė) 

Išskyrus: oro emboliją, komplikuojančią: 
• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

• nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį (O88.0) 

arterinę dujų emboliją dėl dekompresijos  

T79.1 Riebalų embolija (trauminė) 

Išskyrus: riebalų emboliją, komplikuojančią: 
• abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

• nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O88.0) 

T79.2 Trauminė antrinė ir pasikartojanti hemoragija 

T79.3 Potrauminė ţaizdos infekcija, neklasifikuojama kitur  
1911, 1916 

Nudegimas  }  
Paviršinė operacija  } infekuota 

Sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Išskyrus: žaizdos infekciją (T89.01, T89.02) 

T79.4 Trauminis šokas 
Šokas (nedelsiant) (uždelstas) po traumos 

Išskyrus: šoką: 
• anestezinį (T88.2) 

• anafilaksinį: 

 • dėl: 

  • nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0) 

  • tinkamo tinkamai vartojamo medicininio preparato (T88.6) 

  • serumo (T80.5) 

 • neklasifikuojamo kitaip (T78.2) 

• komplikuojančio abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08. 3) 

• elektros (T75.4) 

• žaibo (T75.0) 

• netrauminį, neklasifikuojamą kitur (R57.-) 

• akušerinį (O75.1) 
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• po procedūros (T81.1) 

T79.5 Trauminė anurija 
Suspaudimo sindromas 

Inkstų nepakankamumas po suspaudimo 

T79.6 Trauminė raumens išemija 
Vietinio suspaudimo sindromas 

Volkmano (Volkmann) išeminė kontraktūra 

Išskyrus: priekinį blauzdikaulio sindromą (M76.8) 
vietinio suspaudimo sindromą, netrauminį (M62.2-) 

T79.7 Trauminė poodinė emfizema 

Išskyrus: emfizemą (poodinę) dėl procedūros (T81.8) 

T79.8 Kita ankstyva traumos komplikacija 

T79.9 Nepatikslinta ankstyva traumos komplikacija 

CHIRURGINIO IR TERAPINIO GYDYMO KOMPLIKACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS 

KITUR (T80–T88)  

1904 

Sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

Naudotai įrangai ir aplinkybių detalėms nurodyti naudokite papildomą kodą (20 skyrius). 

Išskyrus:   vaistų ir medikamentų nepageidaujamą poveikį (A00–R99, T78.-) 
bet kurią medicininę pagalbą dėl būklės po procedūros, kai nėra jokių komplikacijų, pavyzdžiui: 

• dirbtinių angų (Z93.-) 

• išorinės stomos uždarymo (Z43.-) 

• išorinio protezo pritaikymo ar korekcijos (Z44.-) 

nudegimus dėl vietinio vaistų vartojimo ar radiacijos (T20–T31) 

chirurginių procedūrų komplikacijas nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu po gimdymo (O00–O99) 

vaistų ir cheminių medžiagų toksinį poveikį (T36–T65) 

patikslintas komplikacijas, klasifikuojamas kitur, tokias kaip: 

• cerebrospinalinio skysčio protėkis po stuburo punkcijos (G97.0) 

• bloga kolostomos funkcija (K91.4) 

• skysčio ir elektrolitų balanso sutrikimas (E86–E87) 

• funkcijos sutrikimas po širdies operacijos (I97.0–I97.1) 

• pogastrektominiai sindromai (K91.1) 

• polaminektominis sindromas, neklasifikuojamas kitaip (M96.1) 

• pomastektominės limfedemos sindromas (I97.2) 

• poprocedūrinis aklosios kilpos sindromas (K91.2) 

T80 Komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 

Apima: perfuziją 

Išskyrus: kaulų čiulpų transplantato atmetimą (T86.0) 

T80.0 Oro embolija po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 

T80.1 Kraujagyslių komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 
Flebitas   }  
Trombembolija  } po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 
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Tromboflebitas  }  

Išskyrus: išvardytas būkles, kai jos įvyko dėl: 
• protezų, implantų ir transplantatų (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

• po procedūros (T81.7) 

T80.2 Infekcijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos   
1904 

Infekcija  }  
Sepsis  } po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 
Septinis šokas  }  
Septicemija  } 

Išskyrus: išvardytas būkles, kai jos įvyko dėl: 
• protezų, implantų ir transplantatų (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7) 

• po procedūros (T81.4-) 

T80.3 ABO nesuderinamumo reakcija 
Nesuderinamas kraujo perpylimas 

Reakcijos į kraujo grupės nesuderinamumą infuzijos ar transfuzijos metu 

T80.4 Rh nesuderinamumo reakcijos 
Reakcija į Rh nesuderinamumą per infuziją ar transfuziją 

T80.5 Anafilaksinis šokas dėl serumo 

Išskyrus: šoką: 
• alerginį, neklasifikuojamą kitaip (T78.2) 

• anafilaksinį: 

 • tinkamo ir tinkamai vartojamo medicininio preparato nepageidaujamo poveikio (T88.6) 

 • neklasifikuojamą kitaip (T78.2) 

T80.6 Kitos reakcijos į serumą 
Intoksikacija serumu 

Baltymų liga 

Seruminis: 

• išbėrimas 

• liga 

• urtikarija (dilgėlinė) 

Išskyrus: seruminį hepatitą (B16.-) 

T80.8 Kitos komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos  

T80.9 Nepatikslintos komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos 
Transfuzijos reakcijos, neklasifikuojamos kitaip 

T81 Procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: vaisto sukeltą nepageidaujamą poveikį, neklasifikuojamą kitaip (T88.7) 
komplikacijas po: 

• imunizacijos (T88.0–T88.1) 

• infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos (T80.-) 

patikslintas komplikacijas, klasifikuojamas kitur, tokias kaip: 

• protezų, implantų ir transplantatų komplikacijas (T82–T85) 

• dermatitą, sukeltą vaistų ar medikamentų (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1) 

vaistų ir cheminių medžiagų toksinį poveikį (T36–T65) 
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T81.0 Hemoragijos ir hematomos, komplikuojančios procedūrą, neklasifikuojamos kitur 
Bet kurios vietos hemoragija dėl procedūros 

Išskyrus: akušerinės žaizdos hematomą (O90.2) 
hemoragiją dėl ar susijusią su protezais, implantais ir transplantatais (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

T81.1 Šokas per procedūrą ar dėl procedūros, neklasifikuojamas kitur 
Kolapsas, neklasifikuojamas kitaip  - per procedūrą ar po jos 
Šokas (endotoksinis) (hipovoleminis) (septinis)  }  
Poprocedūrinis šokas, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: šoką: 
• anestezinį (T88.2) 

• anafilaksinį: 

 • dėl: 

  • tinkamo tinkamai vartojamo medicininio preparato (T88.6) 

  • serumo (T80.5) 

 • neklasifikuojamą kitaip (T78.2) 

• elektros (T75.4) 

• komplikuojančio abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.3) 

• akušerinį (O75.1) 

• trauminį (T79.4) 

T81.2 Atsitiktinė punkcija ar įplėšimas per procedūrą, neklasifikuojama kitur 
Atsitiktinė perforacija: 

• kraujagyslės-            {  
• nervo          }kateteriu, endoskopu, instrumentu, zondu , per procedūrą 
• organo         }            {  

Išskyrus: pažeidimą instrumentu gimdymo metu (O70–O71) 
perforaciją, punkciją ar įplėšimą, padarytą įtaisu, sąmoningai paliktu operacinėje žaizdoje (T82–

T85) 

patikslintas komplikacijas, klasifikuojamas kitur, tokias kaip plačiojo raiščio įplėšimo sindromas 

[Aleno-Masterso (Allen-Masters)] (N83.8) 

T81.3 Operacinės ţaizdos išsiskyrimas, neklasifikuojamas kitur 
Žiojėjimas  - operacinės žaizdos 
Plyšimas  }  

Išskyrus: išsiskyrimą: 
• žaizdos po cezario pjūvio (O90.0) 

• tarpvietės akušerinės žaizdos (O90.1) 

T81.4 Infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur 

1904 

Išskyrus:   infekciją dėl: 
• infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos (T80.-) 

• protezų, implantų ir transplantatų (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7) 

akušerinės chirurginės žaizdos infekcijos (O86.0) 

T81.41 Ţaizdos infekcija po procedūros 
Absceso: 

• pilvo ertmės  }  
• siūlės   - po procedūros 
• subfreninio  }  
• žaizdos   }  
Infekcija: 
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• poprocedūrinė, neklasifikuojama kitaip 

• krūtinkaulio vielos 

Sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

T81.42 Sepsis po procedūros 
Karščiavimas dėl infekcijos  - po procedūros 
Septicemija    }  

Išskyrus: poprocedūrinį septinį šoką (T81.1) 

T81.5 Svetimkūnis, po procedūros atsitiktinai paliktas kūno ertmėje ar operacijos ţaizdoje 
Sąaugos  }  
Obstrukcija - dėl svetimkūnio, atsitiktinai palikto kūno ertmėje ar operacijos žaizdoje 
Perforacija  }  

Išskyrus: obstrukciją ar perforaciją dėl protezo ir implantų, sąmoningai paliktų kūne (T82.0–T82.5, T83.0–

T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6) 

T81.6 Ūminė reakcija į svetimkūnį, atsitiktinai paliktą per procedūrą 
Peritonitas: 

• aseptinis 

• cheminis 

T81.7 Kraujagyslių komplikacijos po procedūros, neklasifikuojamos kitur 
Oro embolija po procedūros, neklasifikuojama kitur 

Išskyrus: emboliją: 
• komplikuojančią: 

 • abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00–O07, O08.2) 

 • nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po pogimdymo (O88.0) 

• dėl protezų, implantų ir transplantatų (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

• po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos (T80.0) 

• trauminę (T79.0) 

T81.8 Kitos procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 
Inhaliacinio gydymo komplikacijos 

Emfizema (poodinė) dėl procedūros 

Nuolatinė poprocedūrinė fistulė 

Išskyrus: hipotermiją po anestezijos (T88.5) 
 piktybinę hipertermiją dėl anestezijos (T88.3) 

T81.9 Nepatikslinta procedūros komplikacija 

T82 Širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

Išskyrus: transplantuoto organo ar audinių nepritapimą ar atmetimą (T86.-) 

T82.0 Širdies voţtuvo protezo mechaninės komplikacijos 
Gedimas (mechaninis)  
Pasislinkimas  }  
Protėkis   }  
Neteisinga padėtis  - dėl širdies vožtuvo protezo 
Obstrukcija, mechaninė  }  
Perforacija   }  
Protruzija   }  

T82.1 Širdies elektroninio prietaiso mechaninė komplikacija 
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Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• elektrodų 

• impulsų generatoriaus (baterijos) 

T82.2 Vainikinės arterijos šunto ir voţtuvo transplantatų mechaninės komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl vainikinės arterijos šunto ir vožtuvo transplantatų 

T82.3 Kitų kraujagyslių transplantatų mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• aortos (bifurkacijos) transplantato (pakeitimo) 

• arterijos (miego) (šlauninės) transplantato (šunto) 

T82.4 Mechaninė komplikacija dėl dializės kraujagyslės kateterio 
1438 

Būklės, nurodytos T82.0 dėl kraujagyslės dializės kateterio 

Išskyrus: mechaninę komplikaciją dėl intraperitoninės dializės kateterio (T85.6) 

T82.5 Mechaninė komplikacija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų ir implantų 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• arterioveninės: 

 • fistulės  - sukurtos chirurgiškai 

 • šunto  }  

• dirbtinės širdies 

• balioninio (kontrapulsacijos) prietaiso 

• infuzijos kateterio 

• išskleidžiamo („lietsargio“) prietaiso 

Išskyrus: epidurinio ar subdurinio infuzijos kateterio mechaninę komplikaciją (T85.6) 

T82.6 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl širdies voţtuvo protezo 

T82.7 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir 

transplantatų 
1911, 1904 

T82.8 Kitos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 
1438 

Komplikacija }  
Embolija     }  
Fibrozė     }  
Kraujavimas  - dėl širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų 
Skausmas     }  
Stenozė     }  
Trombozė      }  

T82.9 Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 
1438 

T83 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

Išskyrus: transplantuoto organo ar audinių nepritapimas ar atmetimas (T86.-) 

T83.0 Šlapimo (nuolatinio) kateterio mechaninės komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• kateterio: 

 • cistostomijos 

 • šlaplės, nuolatinio 
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T83.1 Kitų šlapimo organų prietaisų ir implantų komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• šlapimo: 

 • elektroninio stimuliatoriaus 

 • rauko implanto 

 • stento 

T83.2 Šlapimo organo transplantato mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl šlapimo organo transplantato 

T83.3 Mechaninė komplikacija dėl gimdos kontraceptinio įtaiso 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl gimdos kontraceptinio įtaiso 

T83.4 Lytinių takų kitų protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl (implantuoto) varpos protezo 

T83.5 Infekcija ir uţdegiminė reakcija dėl šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų 

T83.6 Infekcija ir uţdegiminė reakcija dėl lyties organų protezų, implantų ir transplantatų 

T83.8 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl lyties ir šlapimo organų protezo, implanto ir transplantato 

T83.9 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija 

T84 Ortopedinių endoprotezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

1309 

Išskyrus: transplantuoto organo ar audinių nepritapimą ar atmetimą (T86.-) 
 kaulo lūžį po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulinės plokštelės įterpimo (M96.6) 

T84.0 Sąnario endoprotezo mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl sąnario protezo 

T84.1 Galūnės kaulų vidinės fiksavimo priemonės mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl galūnės kaulo vidinės fiksavimo priemonės 

T84.2 Kitų kaulų vidinės fiksavimo priemonės mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl kitų kaulų vidinės fiksavimo priemonės 

T84.3 Kitų kaulų prietaisų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• kaulo transplantato 

• elektroninio kaulo stimuliatoriaus 

T84.4 Kitų vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl raumenų ir kaulų transplantato 

T84.5 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl sąnario endoprotezo 

T84.6 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl vidinės sąnario fiksavimo priemonės [bet kokios 

lokalizacijos] 

T84.7 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl kitų vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų 

T84.8 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl vidinio ortopedinio protezo, implanto ir transplantato (T82.8) 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija 
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T85 Kitų vidinių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 

Išskyrus: transplantuoto organo ar audinių nepritapimą ar atmetimą (T86.-) 

T85.0 Galvos smegenų skilvelio intrakranijinio (jungiamojo) šunto mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl galvos smegenų skilvelio intrakranijinio (jungiamojo) šunto 

T85.1 Mechaninė komplikacija dėl implantuoto nervų sistemos elektroninio stimuliatoriaus 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl elektroninio neurostimuliatoriaus elektrodo: 

• smegenų 

• periferinio nervo 

• nugaros smegenų 

T85.2 Intraokulinio lęšiuko mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl intraokuliono lęšiuko 

T85.3 Kitų intraokulinių protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• ragenos transplantato 

• akiduobės protezo 

T85.4 Krūties protezo ir implanto mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl krūties protezo ir implanto 

T85.5 Virškinimo organų protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija 
Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• tulžies takų protezo 

• stemplės antirefliuksinio prietaiso 

T85.6 Kitų patikslintų vidinių protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija 
1438 

Būklės, nurodytos T82.0 dėl: 

• epidurinio ir subdurinio infuzijos kateterio 

• intraperitoninės dializės kateterio 

• neabsorbuojamos chirurginės medžiagos, neklasifikuojamos kitaip 

• nuolatinių siūlių 

• krūtinkaulio vielos 

T85.7 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl kitų vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir 

transplantatų 

T85.71 Infekcija ir uţdegiminė reakcija dėl peritoninės dializės kateterio 
1438 

T85.72 Infekcija ir uţdegiminė reakcija dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato 

T85.78 Infekcija ar uţdegiminė reakcija dėl kitų vidinių protezų, implantų ir transplantatų 

Išskyrus: sternalinės vielos infekciją (T81.41) 

T85.8 Vidinių organų protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos, neklasifikuojamos 

kitur 

Būklės, nurodytos T82.8 dėl vidinio protezo, implanto ir transplantato 

T85.81 Kitos komplikacijos dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato 

T85.88 Vidinių protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

1438 
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T85.9 Vidinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija 
Vidinių protezų, implantų ir transplantatų komplikacija, neklasifikuojamos kitaip 

T86 Nepavykusi organo ar audinio transplantacija ir atmetimas 

T86.0 Kaulų čiulpų transplantato atmetimas 
Transplantato prieš šeimininką reakcija arba liga 

T86.1 Nepavykusi inksto transplantacija ir atmetimas 
1438 

T86.2 Nepavykusi širdies transplantacija ir atmetimas 

Išskyrus: komplikacija: 
• dirbtinės širdies (T82.5) 

• plaučių ir širdies transplantato (T86.3) 

T86.3 Nepavykusi plaučių ir širdies transplantacija bei atmetimas 

T86.4 Nepavykusi kepenų transplantacija ir atmetimas 

T86.8 Nepavykusi kito organo ar audinio transplantacija ir atmetimas 

T86.81 Nepavykusi plaučių transplantacija ir atmetimas 

T86.82 Nepavykusi kasos ar kasos salelių transplantacija ir atmetimas 

T86.88 Nepavykusi kito organo ar audinio transplantacija ir atmetimas 
Nepavykusi transplantacija ar atmetimas 

• kaulo 

• žarnos 

• odos (alotransplantatas) (autotransplantatas) 

T86.9 Nepavykusi organo ar audinio transplantacija ir atmetimas 

T87 Komplikacijos, būdingos replantacijai ir amputacijai 

T87.0 Replantuotos rankos (jos dalies) komplikacijos 

T87.1 Replantuotos kojos (jos dalies) komplikacijos 

T87.2 Kitos replantuotos kūno dalies komplikacijos 

T87.3 Amputacijos bigės neuroma 

T87.4 Amputacijos bigės infekcija 

T87.5 Amputacijos bigės nekrozė 

T87.6 Kitos ir nepatikslintos amputacijos bigės komplikacijos 
Amputacijos bigės: 

• kontraktūra (lenkiamoji) (kitos proksimalinės jungties) 

• hematoma 

• edema 

Išskyrus: fantominės galūnės sindromą (G54.6–G54.7) 

T88 Kitos chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 
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Išskyrus: atsitiktinę punkciją ir įplėšimą per procedūrą (T81.2) 
komplikacijas po: 

• infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos (T80.-) 

• procedūros, neklasifikuojamos kitur (T81.-) 

patikslintas komplikacijas, klasifikuojamas kitur, tokias kaip: 

• komplikacijas: 

 • anestezijos: 

  • gimdymo metu (O74.-) 

  • nėštumo metu (O29.-) 

  • laikotarpiu po gimdymo (O89.-) 

 • protezų, implantų ir transplantatų komplikacijas (T82–T85) 

 • akušerines operacijas ir procedūras (O75.4) 

• dermatitą, sukeltą vaistų ar medikamentų (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1) 

• vaistų ir cheminių medžiagų toksinį poveikį (T36–T65) 

T88.0 Infekcija po imunizacijos 
Sepsis  } po imunizacijos 
Septicemija  } 

T88.1 Kitos komplikacijos po imunizacijos, neklasifikuojamos kitur 
Išbėrimas po imunizacijos 

Išskyrus: anafilaksinį šoką dėl serumo (T80.5) 
kitas serumines reakcijas (T80.6) 

poimunizacinę: 

• artropatiją (M02.2-) 

• encefalitą (G04.0) 

T88.2 Šokas dėl anestezijios 
Šokas dėl anestezijos, kai tinkamas preparatas buvo vartojamas teisingai  

Išskyrus: anestezijos komplikacijas: 
• perdozavus preparato ar paskyrus netinkamą preparatą (T36–T50) 

• gimdymo metu (O74.-) 

• nėštumo metu (O29.-) 

• laikotarpiu po gimdymo (O89.-) 

poprocedūrinį šoką, neklasifikuojamą kitaip (T81.1) 

T88.3 Piktybinė hipertermija dėl anestezijos 

T88.4 Nepavykusi ar sunki intubacija 

T88.5 Kitos anestezijos komplikacijos 
Hipotermija po anestezijos 

T88.6 Anafilaksinis šokas dėl tinkamo tinkamai vartojamo preparato nepageidaujamo poveikio 

Išskyrus: anafilaksinį šoką dėl serumo (T80.5) 

T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis 
Nepageidaujamas poveikis  }  
Alerginė reakcija  - (dėl) (į) tinkamą tinkamai vartojamą vaistą ar medikamentą 
Padidintas jautrumas  }  
Idiosinkrazija   }  
Vaisto:  
• padidintas jautrumas, neklasifikuojamas kitaip 

• reakcija, neklasifikuojama kitaip 
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Išskyrus: vaistų ir medikamentų patikslintą nepageidaujamą poveikį (A00–R99, T80–T88.6, T88.8) 

T88.8 Kitos patikslintos chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur 

T88.9 Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacija, nepatikslinta 

Išskyrus: nepageidaujamą poveikį, neklasifikuojamą kitaip (T78.9) 

KITOS SUŢALOJIMŲ  KOMPLIKACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR (T89)  

T89 Kitos patikslintos suţalojimų komplikacijos 

1917 

T89.0 Ţaizdos komplikacijos 

Pirmiausia koduokite žaizdos lokalizaciją. 

Sukėlėjui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95–B97). 

T89.00 Ţaizdų komplikacijos, nepatikslintos 

T89.01 Ţaizda su svetimkūniu (kai infekcija yra arba jos nėra) 

T89.02 Ţaizda su infekcija 

Išskyrus: infekuotą: 
• nudegimą (T79.3) 

• paviršinę žaizdą (T79.3) 

T89.03 Kitos ţaizdų komplikacijos 
Užsitęsęs gijimas 

Užsitęsęs gydymas 

SUŢALOJIMŲ, APSINUODIJIMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI (T90–T98)

  

1912 

Pastaba: šios kategorijos turi būti naudojamos nurodyti būkles, koduojamas kodais S00–S99 ir T00–T88. Tai yra vėlyvi 

nepageidaujami reiškiniai, kurie patys yra klasifikuojami kitur. Padariniai apima būkles, apibūdintas kaip 

padarinius arba kaip vėlyvuosius nepageidaujamus poveikius, kurie yra praėjus vieniems ar daugiau metų po 

ūminės traumos. 

T90 Galvos suţalojimų padariniai 

T90.0 Galvos paviršinio suţalojimo padariniai 
Sužalojimų, klasifikuojamų S00.- padariniai 

T90.1 Galvos ţaizdos padariniai 
Sužalojimų, klasifikuojamų S01.- padariniai 

T90.2 Kaukolės ir veido kaulų lūţio padariniai 
Sužalojimų, klasifikuojamų S02.- padariniai 

T90.3 Galvinio nervo suţalojimo padariniai 
Sužalojimų, klasifikuojamų S04.- padariniai 

T90.4 Akies ir akiduobės suţalojimo padariniai 
0723 
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Traumų, klasifikuojamų S05.- padariniai 

T90.5 Intrakranijinio suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S06.- padariniai 

T90.8 Kitų patikslintų galvos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S03.-, S07–S08 ir S09.0–S09.8 padariniai 

T90.9 Nepatikslintų galvos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S09.- padariniai 

T91 Kaklo ir liemens suţalojimų padariniai 

T91.0 Kaklo ir liemens paviršinio suţalojimo bei ţaizdos padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0- ir T09.1 padariniai 

T91.1 Stuburo lūţio padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 ir T08 padariniai 

T91.2 Kito krūtinės ląstos ir dubens lūţio padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 ir S32.8- padariniai 

T91.3 Nugaros smegenų suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S14.0–S14.1-, S24.0–S24.1-, S34.0–S34.1 ir T09.3 padariniai 

T91.4 Krūtinės ląstos organo suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S26–S27 padariniai 

T91.5 Pilvo ertmės ir dubens organo suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S36–S37 padariniai 

T91.8 Kitų patikslintų kaklo ir liemens suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S13.-, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.-, S24.2–S24.6, S25.-, S28.-, S29.0–

S29.8, S33.-, S34.2–S34.8, S35.-, S38.-, S39.0–S39.8, T09.2 ir T09.4–T09.8 padariniai 

T91.9 Kaklo ir liemens nepatikslinto suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S19.9, S29.9, S39.9 ir T09.9 padariniai 

T92 Rankos suţalojimų padariniai 

T92.0 Rankos ţaizdos padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S41.-, S51.-, S61.- ir T11.1 padariniai 

T92.1 Peties ir ţasto suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S42.-, S52.- ir T10 padariniai 

T92.2 Lūţio riešo ir plaštakos lygyje padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S62.- padariniai 

T92.3 Rankos išnirimo ir patempimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S43.-, S53.-, S63.- ir T11.2 padariniai 

T92.4 Rankos nervo suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S44.-, S54.-, S64.- ir T11.3 padariniai 

T92.5 Rankos raumens ir sausgyslės suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S46.-, S56.-, S66.- ir T11.5 padariniai 

T92.6 Rankos traiškytinio suţalojimo ir trauminės amputacijos padariniai 
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Traumų, klasifikuojamų S47–S48, S57–S58, S67–S68 ir T11.6 padariniai 

T92.8 Kitų patikslintų rankos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S40.-, S45.-, S49.7–S49.8, S50.-, S55.-, S59.7–S59.8, S60.-, S65.-, S69.7–S69.8, T11.0-, 

T11.4 ir T11.8 padariniai 

T92.9 Nepatikslintų rankos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S49.9, S59.9, S69.9 ir T11.9 padariniai 

T93 Kojos suţalojimų padariniai 

T93.0 Kojos ţaizdos padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S71.-, S81.-, S91.- ir T13.1 padariniai 

T93.1 Šlaunikaulio lūţio padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S72.- padariniai 

T93.2 Kojos lūţio padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S82.-, S92.- ir T12 padariniai 

T93.3 Kojos išnirimo ir patempimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S73.-, S83.-, S93.- ir T13.2 padariniai 

T93.4 Kojos nervo suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S74.-, S84.-, S94.- ir T13.3 padariniai 

T93.5 Kojos raumens ir sausgyslės suţalojimo padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S76.-, S86.-, S96.- ir T13.5 padariniai 

T93.6 Kojos traiškytinio suţalojimo ir trauminės amputacijos padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S77–S78, S87–S88, S97–S98 ir T13.6 padariniai 

T93.8 Kitų patikslintų kojos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S70.-, S75.-, S79.7–S79.8, S80.-, S85.-, S89.7–S89.8, S90.-, S95.-, S99.7–S99.8, T13.0-, 

T13.4 ir T13.8 padariniai 

T93.9 Nepatikslintų kojos suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų S79.9, S89.9, S99.9 ir T13.9 padariniai 

T94 Suţalojimų, apimančių kelias ir nepatikslintas kūno sritis, padariniai 

T94.0 Suţalojimų, apimančių kelias kūno sritis, padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T00–T07 padariniai 

T94.1 Nepatikslintų kūno sričių suţalojimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T14.- padariniai 

T95 Nudegimų ir nušalimų padariniai 

T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T20.-, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 ir T35.2 padariniai 

T95.1 Liemens nudegimų ir nušalimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T21.-, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 ir T35.3 padariniai 

T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 ir T35.4 padariniai 

T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai 
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Traumų, klasifikuojamų T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 ir T35.5 padariniai 

T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal paţeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T31 padariniai 

T95.8 Kitų patikslintų nudegimų ir nušalimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T26–T29, T35.0–T35.1 ir T35.6 padariniai 

T95.9 Nepatikslintų nudegimų ir nušalimų padariniai 
Traumų, klasifikuojamų T30.-, T33.9, T34.9 ir T35.7 padariniai 

T96 Apsinuodijimų narkotikais, vaistais ir biologinėmis medţiagomis padariniai 

Apsinuodijimų, klasifikuojamų T36–T50 padariniai 

T97 Nemedicininės paskairties medţiagų,  toksinio poveikio padariniai 

Toksinio poveikio, klasifikuojamo T51–T65 padariniai 

T98 Kitų ir nepatikslintų išorinių prieţasčių poveikių padariniai 

T98.0 Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikio padariniai 
Poveikių, klasifikuojamų T15–T19 padariniai 

T98.1 Kitų ir nepatikslintų išorinių prieţasčių poveikių padariniai 
Poveikių, klasifikuojamų T66–T78 padariniai 

T98.2 Tam tikrų ankstyvųjų suţalojimų komplikacijų padariniai 
Traumų komplikacijų, klasifikuojamų T79.- padariniai 

T98.3 Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijų, neklasifikuojamų kitur, padariniai 
1904 

 

 

20 SKYRIUS 

SERGAMUMO IR MIRTINGUMO IŠORINĖS  PRIEŢASTYS  

(U50–Y98)  
2001 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

  kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Šiame skyriuje (jo ankstesnės TLK redakcijos sudarydavo papildomą klasifikaciją) klasifikuojami aplinkos veiksniai ir 

aplinkybės, kurios yra sužeidimų, apsinuodijimo ar kito neigiamo poveikio priežastys. Kai taikomas šio skyriaus 

kodas, numatoma, kad dar turi būti panaudotas papildomas kodas iš kito klasifikacijos skyriaus, rodantis būklės 

pobūdį. Dažniausiai tokia būklė bus klasifikuojama 19 skyriaus Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 

poveikių padariniai (S00–T98) kodais. Kitos būklės, kurias gali sukelti išorinės priežastys, bus klasifikuojamos 

skyriuose nuo 1 iki 18.  

 

 Išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių padarinių kategorijos yra įtrauktos į poskyrius Y85–Y89. 
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Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

U50–U73 Veikla 

 U50–U72 Sportuojant arba vykdant laisvalaikio veiklą 

 U73  Kita veikla 

 

V00–X59 Nelaimingi atsitikimai 

 V00–V99 Transporto įvykiai 

  V00–V09 Pėstysis, sužeistas  transporto įvykio metu 

  V10–V19 Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas  transporto įvyko metu 

 V20–V29 Motociklininkas, sužeistas  transporto įvykio metu 

  V30–V39 Važiuojantysis trirate  transporto priemone, sužeistas  transporto įvykio metu 

      

  V40–V49 Važiuojantysis  automobiliu, sužeistas  transporto įvykio metu   

  V50–V59 Važiuojantysis pikapu ar dengtu sunkvežimiu , sužeistas  transporto įvykio metu 

  

  V60–V69 Važiuojantysis sunkiąja transporto priemone, sužeistas  transporto įvykio metu 

  

  V70–V79 Važiuojantysis autobusu, sužeistas  transporto įvykio metu   

  V80–V89 Kiti antžeminiai  transporto įvykiai 

  V90–V94 Nelaimingi atsitikimai su vandens transporto priemonėmis   

  V95–V97 Nelaimingi atsitikimai oro ir kosminiame transporte 

  V98–V99 Kiti ir nepatikslinti transporto įvykiai 

 W00–X59 Kitos išorinės atsitiktinių suţeidimų  prieţastys 

  W00–W19 Nukritimai   

  W20–W49 Negyvų mechaninių jėgų poveikis 

  W50–W64 Gyvų  jėgų sukeltas mechaninis poveikis 

  W65–W74 Atsitiktinis paskendimas   

  W75–W84 Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas 

  W85–W99 Elektros srovės, radiacijos ir ekstremalios aplinkos  oro temperatūros bei slėgio 

poveikis 

  X00–X09 Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis 

  X10–X19 Sąlytis su karščiu  ir karštomis medţiagomis 

  X20–X29 Sąlytis su nuodingaisiais gyvūnais ir  augalais 

  X30–X39 Gamtos jėgų poveikis 

  X40–X49 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir jų poveikis 

  X50–X57 Persitempimas, bastymasis (kelionės)  ir nepriteklius 

  X58–X59 Kitų ir nepatikslintų veiksnių atsitiktinis  poveikis 

 

X60–X84 Tyčiniai susiţalojimai 

X85–Y09 Pasikėsinimas 

Y10–Y34 Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas 

Y35–Y36 Teisėtas jėgos panaudojimas ir karinės operacijos 

Y40–Y84 Medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos 

 Y40–Y59 Medikamentai ir biologinės medžiagos, kurios paskirtos  gydymui 
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 Y60–Y69 Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems  teikiama chirurginė ir medicinos pagalba 

 Y70–Y82 Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas   diagnostikai ir  gydymui susijęs su nelaimingais 

atsitikimais 

 Y83–Y84 Chirurginės ir kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio  nenormalią  reakciją ar  vėliau 

įvykusių  komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu  

Y85–Y89 Išorinių sergamumo ir mirtingumo prieţasčių padariniai 

Y90–Y98 Papildomi faktoriai, susiję su sergamumo ir mirtingumo prieţastimis, klasifikuojamomis kitur 

VEIKLA  

(U50–U73) 

Pastaba: šios poskyrio kodai yra naudotini V00–Y34 kategorijoms identifikuojant sužeisto asmens veiklą per įvykį.  

 Nepainiokite šių kategorijų su ir nenaudokite jų vietoje įvykio vietos kategorijos Y92, kuri pateikiama siekiant nurodyti įvykio 

vietą tuo metu, kai asmuo buvo sužeistas. 

 Kai taikomi keli kodai, priskirkite tą kodą, kuris yra sąrašo viršuje. Pavyzdžiui, tiems atvejams, kai sportuojama mokykloje arba 

atliekant mokamą darbą, turi būti priskiriamas sporto veiklos kodas (U50–U71). 

 Kodų grupei V00–V99 Transporto įvykiai, kur veikla per įvykį nėra nurodoma kaip sporto veikla, laisvalaikio veikla ar darbas, už 

kurį gaunamos pajamos, priskirkite kodą U73.9 Nepatikslinta veikla. 

 Sportuojant arba vykdant laisvalaikio veiklą (U50–U72) 

 Kodai U50–U71 ribose sporto veiklai gali būti gauti iš Tarptautinio sužeidimų išorinių priežasčių klasifikatoriaus (angl. – 

International Classification of External Causes of Injury, ICECI) 1.0 versijos. Jie įgalina lengviau identifikuoti sportinius 

sužeidimus ir taip talkina nustatant prevencines strategijas. 

 „Sportas“ iš dalies sutampa su „laisvalaikiu“. Neegzistuoja pakankamai tikslių ir bendrai priimtų šių veiklų apibrėžimų, kurie 

būtų tinkami naudoti klinikiniam kodavimui. Didžioji dalis veiklos, kuri apibrėžiama kodais U50–U71, dažniausiai yra 

pripažįstama kaip sporto veikla, nors ją taip pat galima vykdyti kaip laisvalaikio veiklą. Likusios kategorijos taip pat buvo 

sukurtos tai sportinei veiklai, kuri negali būti priskirta konkretesnėms kategorijoms. U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla 

yra numatyta tam, kad būtų galima koduoti kitą laisvalaikio veiklą, kuri nėra nurodoma kaip sportas.  

 Kai tinka tiek sporto (U50–U71), tiek laisvalaikio (U72) kodas, priskiriamas sporto veiklos kodas.  

 Surinkti duomenys apie sportinę veiklą gali būti pritaikomi pagal duomenų vartotojų poreikius pasirenkant konkrečią 

dominančią sporto veiklą. Pavyzdžiui, jei su mokykla susijusi rekreacinė veikla tam tikram tikslui nebuvo laikoma „sporto 

veikla“, kategorijos U69 Kita su mokykla susijusi rekreacinė veikla kodai gali būti neįtraukti į svarstomą duomenų rinkinį.  

 Kita veikla (U73) 

 Ši kategorija apima kodus darbui, už kurį gaunamos pajamos, pagal pramonės tipą, kurie yra ypač svarbūs darbuotojų saugai, 

identifikuoti. Kategorijos U73.0 Darbas, už kurį gaunamos pajamos kodai yra sudaryti pagal Australijos ABS Australian ir 

Naujosios Zelandijos Standartinį pramonės klasifikatorių (New Zealand Standard Industrial Classification, ANZSIC).  

 Kita šiai kategorijai priskirta veikla apima kitokios rūšies darbus (U73.1) ir tokią gyvybinę veiklą kaip poilsis, miegas ar valgymas 

(U73.2). 

SPORTUOJANT ARBA VYKDANT LAISVALAIKIO VEIKLĄ  

(U50–U72) 

U50 Komandinis sportas su kamuoliu 
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U50.0 Futbolas 

U50.00 Australijos taisyklės 

U50.01 Regbio sąjunga 

U50.02 Regbio lyga 

U50.03 Regbis, nepatikslinta 

U50.04 Futbolas 

U50.05 Amerikietiškasis futbolas 

Amerikietiškasis futbolas 

„Touch“ regbis (supaprastinta regbio sporto šakos atmaina) 

U50.08 Kita patikslinta futbolo rūšis 

Amerikietiškasis puolamasis 

Keltų 

„Gridironas“ (žaidžiamas JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje; futbolo laukas sužymėtas lygiagrečių linijų 

tinkleliu) 

U50.09 Futbolas, nepatikslinta futbolo rūšis 

U50.1 Krepšinis 

U50.2 Rankinis, komandinis sportas 

U50.3 Netbolas 

U50.30 Uţdarose patalpose 

Netbolas – 6 žaidėjai 

Išskyrus: tradicinį netbolą, žaidžiamą uždarose patalpose (U50.39) 

U50.39 Netbolas, kitas ir nepatikslintas 

Netbolas, neklasifikuojamas kitaip 

U50.4 Korfbolas 

U50.5 Tinklinis 

Tinklinis (2, 4 ar 6 žaidėjai): 

• paplūdimio 

• uždarose patalpose 

• lauke 

U50.8 Kitas patikslintas komandinis sportas su kamuoliu 

U50.9 Nepatikslintas komandinis sportas su kamuoliu 

U51 Komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos 

U51.0 Beisbolas 

U51.1 Kriketas  

U51.2 Ritulys 
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U51.20 Ant ledo 

Ledo ritulys: 

• uždarose patalpose 

• lauke 

U51.21 Ritulys 

Lauko ritulys, žaidžiamas su ratukinėmis pačiūžomis ar riedučiais 

U51.22 Ţolės riedulys 

Lauko riedulys, žaidžiamas ant velėnos ar žolės 

U51.23 Parketo 

Uždarų patalpų ritulys, žaidžiamas ant kieto paviršiaus su ratukinėmis pačiūžomis ar riedučiais arba be jų 

U51.28 Kitas patikslintas ritulys 

Povandeninis ritulys 

U51.29 Ritulys, nepatikslintas 

U51.3 Maţasis beisbolas 

U51.4 Vaikų beisbolas (T-ball) 

U51.8 Kitas patikslintas komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos 

Vartinis tenisas 

U51.9 Nepatikslintas komandinis sportas, kuriame naudojamos lazdos 

U52 Komandinis vandens sportas 

Išskyrus: profesionalų ir rekreacinį plaukimą (U54.5-) 

individualias vandens sporto šakas (U54.-) 

U52.0 Sinchroninis plaukimas 

U52.1 Vandens polas 

U52.8 Kitas patikslintas komandinis vandens sportas 

U52.9 Nepatikslintas komandinis vandens sportas 

U53 Laivyba 

U53.0 Plaukimas baidarėmis 

U53.1 Plaukimas greitaeigiais kateriais 

U53.2 Plaukimas kajakais 

U53.3 Lenktynės kateriais 

Lenktynės greitaeigiais kateriais 

U53.4 Irklavimas ir akademinis irklavimas 

U53.5 Plaukimas vandenyne specialiomis valtimis (gelbėjimo ir pan.), esant dideliam bangavimui 

U53.6 Jachtų sportas ir buriavimas 

Išskyrus: buriavimą ant ledo (U55.8) 
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sausumos buriavimą (U66.5) 

U53.7 Plaukiojimas specialiu atviru kajaku 

U53.8 Kita patikslinta laivybos sporto šaka 

Išskyrus: buriavimą ant ledo (U55.8) 

sausumos buriavimą (U66.5) 

U53.9 Nepatikslinta laivybos sporto šaka 

Rekreacinė laivyba, neklasifikuojama kitaip 

U54 Individualios vandens sporto šakos 

 

U54.0 Nardymas 

Išskyrus: nardymą su akvalangais (U54.2) 

U54.00 Šuoliai nuo uolų 

U54.01 Šuoliai nuo tramplino 

U54.02 Nardymas nuo platformos 

U54.08 Kitas patikslintas nardymas 

U54.09 Nardymas, nepatikslintas 

U54.1 Ţūklė 

U54.10 Ţvejyba nuo pakrantės uolų 

U54.18 Kita patikslinta ţvejyba 

Žvejyba ant ledo 

Žvejyba naudojant žeberklus 

U54.19 Ţūklė, nepatikslinta 

U54.2 Nardymas su akvalangais  

U54.3 Paviršinis nardymas 

U54.4 Banglenčių sportas ir plaukiojimas specialia hibridine, pusės standartinės banglentės dydţio banglente 

Išskyrus: banglenčių sportą naudojant jėgos aitvarus 

banglenčių sportą pasitelkiant vėją 

U54.5 Plaukimas 

U54.50 Profesionalus 

U54.51 Rekreacinis 

U54.59 Plaukimas, nepatikslintas 

U54.6 Vandens slidinėjimo sportas 
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U54.60 Šuoliai vandens slidėmis 

U54.61 Vandenlenčių sportas 

Plaukiojimas atsiklaupus specialia lengva vandenlente, traukiama variklinės vandens transporto priemonės 

U54.68 Kitas patikslintas vandens slidinėjimo sportas 

Vandens slidinėjimo sportas (basomis) 

U54.69 Vandens slidinėjimo sportas, nepatikslintas 

U54.7 Banglenčių sportas pasitelkiant vėją 

Banglenčių sportas naudojant jėgos aitvarus 

Išskyrus: banglenčių sportą ir plaukiojimą specialia hibridine, pusės standartinės banglentės dydžio banglente (U54.4) 

U54.8 Kitas patikslintas individualus vandens sportas 

Vandens: 

• čiuožimas 

• leidimasis vamzdžiais 

 

U54.9 Nepatikslintas individualus vandens sportas 

U55 Sporto ant ledo ir sniego šakos 

U55.0 Bobslėjus 

Ledrogės 

U55.1 Čiuoţimas ir šokiai ant ledo 

Dailusis čiuožimas 

Išskyrus: ledo ritulį (U51.20) 

greitąjį čiuožimą (U55.5) 

U55.2 Slidinėjimas 

U55.20 Kalnų slidinėjimas 

U55.21 Šiaurės slidinėjimas ir slidţių krosas 

U55.22 Laisvas stilius 

U55.23 Šuoliai su slidėmis ant sniego 

Šuoliai ore 

U55.28 Kitas patikslintas slidinėjimas 

U55.29 Slidinėjimas, nepatikslintas 

U55.3 Sniegaeigių sportas 

U55.4 Snieglenčių sportas 

U55.5 Greitasis čiuoţimas 

Išskyrus: ledo ritulį (U51.20) 

čiuožimą ir šokius ant ledo (U55.1) 

U55.6 Toboganų sportas 
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U55.7 Akmenslydis 

U55.8 Kitas patikslintas sportas ant ledo ar sniego 

Buriavimas ant ledo 

U55.9 Nepatikslintas sportas ant ledo ar sniego 

U56 Individualaus sporto šakos 

 

U56.0 Aerobika ir meninė gimnastika 

U56.00 Aerobika 

Vandens aerobika 

Su bokso elementais (naudojant muziką) 

Didelio intensyvumo ir poveikio  }  

Mažo intensyvumo ir poveikio  }  

Intensyvi jėgos ištvermės  } aerobika 

Skulptūrinė   }  

Laipyba (su žingsniavimo platformomis)-  

Taibo (su kikbokso elementais) 

U56.01 Meninė gimnastika 

U56.1 Bėgiojimas ir bėgimas 

Išskyrus: bėgimą: 

• maratone (U56.5) 

• lengvosios atletikos varžybose (U56.3-) 

U56.2 Ėjimas 

Ėjimas (galios), neprofesionalus 

Išskyrus: ėjimą lengvosios atletikos varžybose (U56.4) 

U56.3 Lengvoji atletika 

Išskyrus: daugiakovės lengvosios atletikos varžybas (U67.-) 

U56.30 Bėgimas su kliūtimis 

100, 110 ir 400 metrų bėgimas su kliūtimis 

Kliūtinis bėgimas 

U56.31 Trumpo nuotolio ir vidutinio nuotolio bėgimas 

100, 200, 400, 800 ir 1500 metrų bėgimai (estafetės) 

Išskyrus: bėgimą su kliūtimis (U56.30) 

U56.32 Ilgų nuotolių bėgimas 

5 000 ir 10 000 metrų bėgimai 

Krosai 

Išskyrus: maratono bėgimą (U56.5) 

U56.33 Šuoliai į aukštį 

U56.34 Šuoliai į tolį 
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U56.35 Šuoliai su kartimi 

U56.36 Trišuolis 

U56.37 Metimas 

Disko  }  

Kūjo   } metimas 

Ieties  }  

Rutulio stūmimas 

U56.38 Kita patikslinta lengvosios atletikos sporto šaka 

U56.39 Lengvoji atletika, nepatikslinta 

U56.4 Ėjimas, profesionalus 

Profesionalus ėjimas per lengvosios atletikos varžybas 

U56.5 Maratono bėgimas 

Ultramaratonas 

U56.8 Kita patikslinta individuali sporto veikla 

Tai Chi 

Joga 

U56.9 Nepatikslinta individuali sporto veikla 

U57 Akrobatinio sporto šakos 

 

U57.0 Gimnastika 

U57.00 Pratimai ant buomo 

U57.01 Parketas 

Pratimai ant parketo ir akrobatika 

Ritminė gimnastika (su rekvizitais) 

U57.02 Pratimai ant skersinio 

Nevienodo lygio lygiagretės 

U57.03 Lygiagretės 

U57.04 Ţiedai 

U57.05 Gimnastikos arklys su rankenomis ir gimnastikos arklys (be rankenų) 

U57.06 Batutas ir mini batutas 

U57.07 Šuoliai su kartimi 

U57.08 Kita patikslinta gimnastika 

U57.09 Gimnastika, nepatikslinta 

U57.8 Kita patikslinta akrobatinio sporto šaka 

U57.9 Nepatikslinta akrobatinio sporto šaka 
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U58 Estetinė veikla 

U58.0 Šokiai 

U58.8 Kita patikslinta estetinė veikla 

Žygiavimas 

U58.9 Nepatikslinta estetinė veikla 

U59 Rakečių sportas 

U59.0 Badmintonas 

U59.1 Raketbolas 

U59.2 Sieninis 

U59.3 Stalo tenisas 

U59.4 Tenisas 

Molio  }  

Žolės  - teniso aikštyne 

Kietajame  }  

U59.8 Kita patikslinta rakečių sporto šaka 

U59.9 Nepatikslinta rakečių sporto šaka 

U60 Taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos 

U60.0 Šaudymas iš lanko 

U60.1 Biliardas, amerikietiškasis biliardas ir angliškasis biliardas 

U60.2 Kėgliai 

U60.20 Kėglių ţaidimas ant vejos 

U60.21 Automatinis kėglių ţaidimas 

U60.22 Kėglių ţaidimas uţdarose patalpose 

Išskyrus: automatinį kėglių žaidimą (U60.21) 

U60.29 Kitas ir nepatikslintas kėglių ţaidimas 

U60.3 Kroketas 

U60.4 Smiginis 

U60.5 Golfas 

U60.6 Šaudymas šaunamaisiais ginklais 

Molinės lėkštelės }  

Į lauko taikinius  }  

Į molines lėkšteles - šaudymas 

Varžybos bėgant }  

Į skraidančius taikinius -  
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U60.8 Kitos patikslintos taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos 

Bocce (itališka kėglių sporto rūšis) 

Boules (prancūziškas žaidimas naudojant metalinius rutulius) 

Petankė (Petanque, komandinis žaidimas naudojant plieno rutulius) 

U60.9 Nepatikslintos taiklumo ir kulkinio šaudymo sporto šakos 

U61 Kovinis sportas 

U61.0 Aikido 

U61.1 Boksas 

U61.2 Fechtavimas 

Išskyrus: sporto šakas šiuolaikinėje penkiakovėje (U67.3) 

U61.3 Dvikovos menai 

U61.30 Dziudo 

U61.31 Dţiudţitsu 

U61.32 Karatė 

U61.33 Kendo 

U61.34 Kikboksas 

U61.35 Kung fu 

U61.36 Tekvondo 

U61.38 Kitos patikslintos kovo menų rūšys 

U61.39 Nepatikslintos kovo menų rūšys 

U61.4 Imtynės 

U61.40 Laisvas stilius 

U61.41 Klasikinės 

U61.42 Profesionaliosios 

U61.48 Kita patikslinta imtynių rūšis 

U61.49 Nepatikslinta imtynių rūšis 

U61.5 Savigynos treniruotės 

U61.8 Kita patikslinta kovinio sporto šaka 

U61.9 Nepatikslinta kovinio sporto šaka 

U62 Jėgos sportas 

U62.0 Jėgos trikovė 

Štangos spaudimas gulint 



848 

 

Štangos atkėlimas nuo žemės 

Pritūpimas su štanga ant pečių 

U62.1 Sunkumų kilnojimas 

Profesionalus ir neprofesionalus: 

• Stūmimas 

• Rovimas 

U62.3 Jėgos lavinimas ir kultūrizmas 

U62.4 Malkų skaldymas 

U62.5 Medienos pjovimas 

U62.8 Kitas patikslintas jėgos sportas 

U62.9 Nepatikslintas jėgos sportas 

U63 Ţirgų sportas 

Išskyrus: šiuolaikinę penkiakovę (U67.3) 

U63.0 Ţirgų sporto varţybos 

U63.01 Išjodinėjimas 

U63.02 Kliūtinis parodinis jojimas 

U63.03 Kliūtinio jojimo ir ţirgų kroso varţybos 

Žirgų sporto varžybos po atviru dangumi, kuriose jojamas atstumas paprastai yra 4–5 km 

Žirgų kroso varžybos keliais ir takais 

Išskyrus: žirgų krosą (U63.1) 

žirgų lenktynes (U63.31) 

lenktynes su kliūtimis (U63.32) 

U63.08 Kitos patikslintos ţirgų sporto varţybos 

Žirgų: 

• vadeliojimas 

• važnyčiojimas 

• treniravimas 

• šuoliai 

Lenktynės: 

• kai žirgas traukia brikelę 

• kai žirgas traukia karietą 

• kai žirgas traukia vežimą 

Parodinės žirgų varžybos 

Vakarietiško stiliaus jojimas 

U63.09  Nepatikslintos ţirgų sporto varţybos 

U63.1 Ištvermės jojimas 

Ištvermės jojimas yra varžybos, per kurias žirgu jojama ilgą laiko tarpą ir nujojami dideli atstumai. 

Žirgų krosas 

U63.2 Polas ir polo krosas 
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U63.3 Ţirgų lenktynės 

U63.31 Ţirgų lenktynės 

Išskyrus: jojimą risčia ir važiavimą kinkiniais (U63.6) 

U63.32 Lenktynės su kliūtimis 

Žirgų lenktynės, per kurias reikia peršokti dirbtines kliūtis: pinučių tvoras, tvoras ir pan. 

Išskyrus: kliūtinį jojimą ir žirgų kroso varžybas (U63.03) 

U63.4 Rodeo (kaubojų jojimas) 

U63.5 Jojimas ţymėta trasa ar nespecialusis jojimas 

U63.6 Jojimas risčia ir vaţiavimas kinkiniais 

U63.8 Kita patikslinta ţirgų sporto veikla 

Lenktynės aplink statines 

Gyvulių atskyrimo sportas 

Žirgų sportas, kai raitelis ant šuoliuojančio žirgo su kardu ar lazdele turi numušti ir pasmeigti ant žemės gulintį medinį 

taikinį (angl. – Tent pegging) 

U63.9 Nepatikslinta ţirgų sporto veikla 

U64 Ekstremalus sportas 

U64.0 Leidimasis virvėmis nuo uolų 

U64.1 Pėsčiųjų ţygiai 

Pėsčiųjų žygiai po kalnus 

Pasivaikščiojimas po kalnus 

U64.2 Alpinizmas 

U64.3 Orientavimosi sportas 

U64.4 Plaukimas plaustais upėmis 

U64.5 Plaukimas plaustais kalnų upėmis 

U64.6 Laipiojimas uolomis 

U64.7 Šuoliai iš aukščio su guma 

U64.8 Kitas patikslintas ekstremalus sportas 

U64.9 Nepatikslintas ekstremalus sportas 

U65 Ratinių variklinių transporto priemonių sportas 

U65.0 Vaţiavimas visureigėmis transporto priemonėmis (VTP) 

Triratėmis ir keturratėmis VTP 

U65.1 Motociklų sportas 

Krosinių motociklų (angl. – Dirt bike) lenktynės ir šuoliai 

Motociklų krosas 

U65.2 Lengvųjų automobilių lenktynės 
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Automobilių ralis 

Lenktynių trasa 

U65.3 Gokartų sportas 

Gokartų lenktynės 

U65.8 Kitas patikslintas variklinių transporto priemonių sportas 

U65.9 Nepatikslintas variklinių transporto priemonių sportas 

U66 Ratinių nevariklinių transporto priemonių sportas 

U66.0 Dviračių sportas 

Išskyrus: trikovę (U67.4-) 

U66.00 BMX 

Šuoliai BMX  

Kaskadiniai dviračiai 

U66.01 Kalnų 

U66.02 Kelių 

U66.03 Treko ir velodromo 

U66.08 Kitas patikslintas dviračių sportas 

U66.09 Dviračių sportas, nepatikslintas 

Rekreacinis dviračių sportas, neklasifikuojamas kitaip 

U66.1 Vaţinėjimas ratukinėmis pačiūţomis 

U66.2 Vaţinėjimas riedučiais 

U66.3 Vaţinėjimas riedlente 

U66.4 Vaţiavimas paspirtuku 

U66.40 Sulankstomas nevariklinis paspirtukas 

U66.49 Kitas ir nepatikslintas nevariklinis paspirtukas 

Važiavimas paspirtuku, neklasifikuojamas kitaip 

U66.5 Sausumos buriavimas 

Išskyrus: buriavimą ant ledo (U55.8) 

U66.8 Kitas patikslintas ratinių nevariklinių transporto priemonių sportas 

Gatvės lentų sportas 

U66.9 Nepatikslintas ratinis nevariklinių transporto priemonių sportas 

U67 Daugiakovė 

U67.0 Biatlonas, ţiemos 

Slidžių krosas   } rungtis 

Šaudymas   } 
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Išskyrus: vasaros biatloną (U67.8) 

U67.1 Dešimtkovė 

100, 400 ir 1500 metrų   }  

110 metrų su kliūtimis   } 

Disko metimas   } 

Šuolis į aukštį    } rungtis 

Ieties metimas    }  

Šuolis į tolį   }  

Šuolis su kartimi    }  

Rutulio stūmimas   }  

U67.2 Septynkovė 

100 metrų su kliūtimis  }  

200 ir 800 metrų   } 

Šuolis į aukštį  }  

Ieties metimas  } rungtis 

Šuolis į tolį  }  

Šuolis su kartimi   }  

Rutulio stūmimas  }  

U67.3 Šiuolaikinė penkiakovė 

Jojimo  }  

Fechtavimo  }  

Bėgimo  } rungtis 

Šaudymo  }  

Plaukimo  }  

U67.4 Triatlonas 

U67.40 Dviračių rungtis 

U67.41 Bėgimo rungtis 

U67.42 Plaukimo rungtis 

U67.49 Nepatikslinta rungtis 

U67.8 Kitas patikslintas daugiakovės sportas 

Vasaros biatlonas 

U67.9 Nepatikslintas daugiakovės sportas 

U68 Aviacijos sportas 

U68.1 Figūrinis skraidymas 

U68.2 Sklandymas 

U68.3 Skrydţiai skraidykle 

U68.4 Šuoliai parašiutu ir sklandymas 

B.A.S.E. šuoliai 

Skrydžiai skraidykle 

U68.5 Skrydţiai parasparniu ir vandens parašiutais 

Parasparnių sportas 
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U68.6 Skrydţiai karšto oro balionais 

U68.8 Kitas patikslintas aviacijos sportas 

U68.9 Nepatikslintas aviacijos sportas 

U69 Kita su mokykla susijusi rekreacinė veikla 

Išskyrus: laisvalaikio žaidimus mokykloje (U72) 

U69.0 Mokyklos fizinio lavinimo pamokos 

U69.8 Kita patikslinta su mokykla susijusi rekreacinė veikla 

U69.9 Nepatikslinta su mokykla susijusi rekreacinė veikla 

U70 Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla 

U70.0 Kitur nepriskirta sporto veikla, kurioje naudojama fizinės parengties įranga 

Sporto veikla, kurioje naudojami: 

• svarmenys 

• Stairmaster (tam tikri treniruokliai) įranga 

• stacionari transporto priemonė su pedalais 

• bėgtakis 

Išskyrus: jėgos lavinimą ir kultūrizmą (U62.3) 

U70.8 Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla 

U71 Nepatikslinta sporto ir fizinio lavinimo veikla 

 

U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla 

Hobis 

Dalyvavimas savanoriškų organizacijų veikloje 

Apima: bendrojo pobūdžio žaidimus (pvz., slėpynes, laisvalaikio žaidimus mokykloje) 

laisvalaikio veiklą su pramogų elementais, pavyzdžiui, ėjimą į kino teatrą, šokius ar vakarėlį 

rekreacinę veiklą (pvz., gulėjimą paplūdimyje) 

Pastaba: laisvalaikio veikla reiškia pomėgių ir kitokią veiklą, kuri daugiausia atliekama pramogauti ir ilsėtis. Ji gali būti 

pasyvi (televizoriaus žiūrėjimas) arba aktyvi (lankymasis vakarėlyje), ją gali atlikti vienas žmogus (skaitydamas) 

arba kartu su kitais žmonėmis (vaikai – žaisdami slėpynes), komercine (lankymasis „pramogų parke“) arba 

nekomercinė (šeimos iškyla viešajame parke) ir oficialiai organizuota (vienos dienos išvyka) arba oficialiai 

neorganizuota (vaikas „paprasčiausia žaidžia“). 

Išskyrus: sporto veiklą (U50–U71) 

KITOS VEIKLOS VYKDYMAS  

(U73) 

U73 Kita veikla 

Pastaba: kai gali būti taikomi keli veiklos kodai, priskirkite kodą, kuris yra sąrašo viršuje. 

U73.0 Darbas, uţ kurį gaunamos pajamos 
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Mokamas darbas (fizinis) (profesionalus) 

Kelionė (laikas) iki ir iš tokios veiklos vykdymo vietos 

Darbas, už kurį mokamas atlyginimas, premijos ir gaunamos kito tipo pajamos 

U73.00 Ţemdirbystė, miškininkystė ir ţuvininkystė 

Žemdirbystės ir gyvulininkystės paslaugų veikla 

Gyvulininkystė 

Žuvininkystė ir susijusių paslaugų veikla 

Žemės ūkio augalų auginimas 

Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas (mišrusis žemės ūkis) 

Sodininkystė 

Medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla 

Medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla 

Prekinė daržininkystė 

Žuvų inkubatorių ir žuvų ūkių eksploatavimas 

U73.01 Kasyba  

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba 

Durpių gavyba 

Akmens anglies ir rusvosios anglies kasyba 

Metalų rūdos kasyba 

Urano ir torio rūdų kasyba 

Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas 

Paslaugų veikla, būdinga naftos ir dujų gavybai 

U73.02 Apdirbamoji gamyba 

Gamyba: 

• maisto produktų, gėrimų ir tabako 

• mašinų ir įrenginių 

• metalo gaminių 

• nemetalo mineralinių produktų 

• naftos, anglies, chemijos ir susijusių produktų 

• spausdinimas, leidyba ir įrašytų laikmenų gamyba 

• tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių 

• medienos ir popieriaus gaminių 

U73.03 Statyba 

Pastatų ir jų dalių statyba 

Pastatų konstrukcijų paslaugos 

Įrengimo pardavimo paslaugos 

Statybvietės paruošimo paslaugos 

U73.04 Didmeninė ir maţmeninė prekyba 

Asmeninių ar namų ūkio reikmenų remontas 

Mažmeninė prekyba: 

• automobilių degalų 

• maisto produktų, gėrimų ir tabako 

• metalo dirbinių, dažų ir stiklo 

• buitinių prietaisų, namų ūkio reikmenų ir įrangos 

• farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų 

• naudotų daiktų 

• tekstilės, drabužių, avalynės ir odos dirbinių 

• būdai: 

 • užsakomuoju pardavimu paštu 

 • kioskuose ir prekyvietėse 

Pardavimas: 



854 

 

• variklinių transporto priemonių ir susijusių dalių bei pagalbinių reikmenų 

• motociklų ir susijusių dalių bei pagalbinių reikmenų 

Didmeninė prekyba: 

• žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, maisto produktų, gėrimų ir tabako 

• namų ūkio reikmenų 

• mašinų, įrangos ir reikmenų 

U73.05 Transportavimas ir sandėliavimas 

Oro transportas 

Sausumos transportas 

Paštas ir telekomunikacijos 

Papildomoji ir pagalbinė transportavimo veikla 

Transportavimas vamzdynais 

Kelionių agentūrų veikla 

Vandens transportas 

U73.06 Viešasis valdymas ir gynyba  

Valstybės valdymas 

Gynybos veikla 

Ekonominė ir socialinė bendruomenės politika 

Užsienio reikalai 

Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla 

U73.07 Sveikatos prieţiūros paslaugos 

Bendruomeninės sveikatos priežiūros paslaugos 

Odontologijos paslaugos 

Bendrosios praktikos medicinos priežiūros paslaugos 

Ligoninės ir slaugos namai 

Specialistų sveikatos priežiūros paslaugos 

Veterinarinė veikla 

U73.08 Kitas patikslintas darbas, uţ kurį gaunamos pajamos 

Apgyvendinimas, kavinės ir restoranai 

Religinių ir politinių organizacijų veikla 

Vaikų priežiūros paslaugos 

Ryšių paslaugos 

Kultūrinė ir rekreacinė veikla 

Švietimas 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 

Finansai ir draudimas 

Asmeninės paslaugos 

Turto ir verslo paslaugos 

Viešosios tvarkos ir saugumo paslaugos 

U73.09 Nepatikslintas darbas, uţ kurį gaunamos pajamos 

U73.1 Kitokio tipo darbas: 

Tokie namų ruošos darbai: 

• vaikų ir giminaičių priežiūra 

• valymas 

• valgio gaminimas 

• sodininkystė 

• namų ūkio priežiūra 

Prievolės, už kurių vykdymą asmuo paprastai negauna pajamų 

Mokymosi veikla, pvz., sesijų ar pamokų mokykloje lankymas 

Tęstinis mokymas 
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U73.2 Ilsėjimasis, miegojimas, valgymas ar kitos gyvybinės veiklos vykdymas 

Asmeninė higiena 

U73.8 Kita patikslinta veikla 

U73.9 Nepatikslinta veikla 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 

(V00–X59) 

TRANSPORTO ĮVYKIAI  

(V00–V99) 

Pastaba: šis poskyris yra sudarytas iš 12 grupių. Grupėse, susijusiose su sausumos transporto įvykiais (V00–V89), nurodoma 

nukentėjusiojo transporto priemonė. Jos yra papildomai paskirstytos siekiant identifikuoti nukentėjusiojo „partnerį“ ar 

įvykio tipą. Transporto priemonė, kuria važiuoja sužeistas asmuo, yra identifikuojama pirmaisiais dviem skaitmenimis, nes ji 

prevencijos tikslais yra laikoma svarbiausiu identifikuotinu veiksniu. 

Išskyrus: įvykius, kuriuose dalyvauja transporto priemonės, tačiau kurie nėra susiję su pavojais, siejamais su transporto 

priemonėmis *pvz., sužeidimai patirti per muštynes laive, transporto priemonėje, pakliuvusioje į katastrofą; uždarant 

automobilio dureles sutraiškytas pirštas+ (W00–X59) 

 

nelaimingus atsitikimus asmenims, kurie atlieka (neveikiančios) transportavimo įrangos ar transporto priemonės 

priežiūros ar remonto darbus, išskyrus tuos atvejus, kai sužeidimus sukelia kita judanti transporto priemonė (W00–X59) 

 

pasikėsinimą sudaužant motorinę transporto priemonę (Y03.-) 

įvykį esant nenustatytiems ketinimams (Y31–Y33) 

tyčinį savęs žalojimą (X81–X83) 

SU TRANSPORTO ĮVYKIAIS SUSIJĘ APIBRĖŢIMAI  

(a)  Transporto įvykis (V00–V99) yra bet koks nelaimingas atsitikimas, kuriame dalyvauja įrenginys, specialiai sukurtas ar per 

nelaimingą atsitikimą naudojamas žmonėms arba kroviniams gabenti iš vienos vietos į kitą. 

(b)  Viešasis kelias *automagistralė+ arba gatvė yra visas žemės plotas, esantis tarp nuosavybę ribojančių linijų (arba kitų ribų), kuris 

yra viešai prieinamas remiantis teisėmis ar papročiais žmonėms ar kroviniams gabenti iš vienos vietos į kitą. Važiuojamoji kelio 

dalis yra ta viešojo kelio dalis, kuri yra suprojektuota, pagerinta ir paprastai naudojama automobilių ir kinkomajam transportui. 

(c)  Eismo įvykis yra nelaimingas atsitikimas su bet kokia transporto priemone, įvykęs viešajame kelyje *prasidedantis, pasibaigęs arba 

atsitikęs su transporto priemone iš dalies esančia kelyje+. Jei nenurodoma kitaip, daroma prielaida, kad transporto priemonės 

eismo įvykis yra įvykęs viešajame kelyje, išskyrus tuos atvejus, kai nelaimingi atsitikimai įvyksta dalyvaujant bekelės motorinėms 

transporto priemonėms, kurie yra priskiriami ne eismo įvykiams, išskyrus tada, kai nurodoma priešingai. 

(d)  Ne eismo įvykis yra bet koks nelaimingas atsitikimas su transporto priemone, kuris visas vyksta bet kurioje kitoje vietoje, išskyrus 

viešąjį kelią. 

(e) Pėstysis yra asmuo, dalyvaujantis nelaimingame atsitikime, kuris įvykstant nelaimingam atsitikimui nevažiavo motorinės 

transporto priemonės išorėje ar jos viduje, nevažiavo traukiniu, tramvajumi ar gyvulio traukiama transporto priemone ar kita 

transporto priemone, nevažiavo transporto priemone su pedalais ar nejojo gyvuliu.  

Apima: asmenį: 

 • keičiantį transporto priemonės padangą 

 • reguliuojantį transporto priemonės variklį 

 • vykstantį pėsčiomis  

 asmenį, naudojantį tokias pėstiesiems skirtas transportavimo priemones kaip: 

 • kūdikio vežimėlį 

 • pačiūžas 
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 • vaikišką vežimėlį 

 • stumiamą vežimėlį 

 • stumiamą kėdę 

 • riedučius 

 • paspirtuką 

 • riedlentę 

 • slides 

 • roges 

 • neįgaliojo asmens vežimėlį (motorinis) 

(f)  Vairuotojas yra asmuo, esantis transporto priemonėje, kuris vairuoja arba ketina vairuoti transporto priemonę. 

(g)  Keleivis yra bet koks transporto priemonėje esantis asmuo, išskyrus vairuotoją. 

Išskyrus:  asmenis, kurie vyksta transporto priemonės išorėje – žr. apibrėžimą (h) 

(h)  Asmuo, vykstantis transporto priemonės išorėje, yra bet koks transporto priemone gabenamas asmuo, kuris neužima vairuotojui 

ar keleiviams skirtos vietos ar erdvės, skirtos daiktams transportuoti. 

Apima:  asmenį (vykstantį): 

 • kėbule 

 • ant buferio [sparno] 

 • įsikibusį transporto priemonės išorėje 

 • ant stogo (bagažo rėmų) 

 • paminos 

 • laiptelio 

(i)  Transporto priemonė su pedalais yra bet kokia sausumos transporto priemonė, varoma tik pedalais. 

Apima:  dviratį 

 triratį 

Išskyrus:  motorizuotą dviratį – žr. apibrėžimą (k) 

(j)  Dviratininkas yra bet koks asmuo, važiuojantis transporto priemone su pedalais arba prie tokios transporto priemonės 

pritvirtintoje šoninėje priekaboje ar priekaboje. 

(k)  Motociklas yra dviratė variklinė transporto priemonė su viena ar dviem sėdynėmis ir kartais su trečiuoju ratu, prilaikančiu šoninę 

priekabą. Šoninė priekaba yra laikoma motociklo dalimi. 

Apima:  mopedus 

 motorolerius 

 motociklus: 

 • neklasifikuojamus kitaip 

 • su priekaba 

 • su šonine priekaba 

 motorizuotus dviračius 

 riboto greičio variklių varomus motociklus 

Išskyrus:  varikliu varomus triračius – žr. apibrėžimą (m) 

(l)  Motociklininkas yra bet koks asmuo, važiuojantis motociklu arba šoninėje priekaboje ar priekaboje, kuri yra pritvirtinta prie 

tokios transporto priemonės. 

(m) Triratė motorinė transporto priemonė yra motorizuotas triratis, specialiai skirtas važiuoti keliais. 

Apima:  motoru varomus triračius 

motorizuotas rikšas 

 triračius automobilius 

Išskyrus:  motociklus su šonine priekaba – žr. apibrėžimą (k) 
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 specialiuosius visureigius – žr. apibrėžimą (x) 

(n)  Lengvasis automobilis [automobilis] yra keturratė motorinė transporto priemonė, kuri yra specialiai skirta gabenti ne daugiau nei 

10 asmenų ir kuriai nereikia specialaus vairuotojo pažymėjimo. Lengvuoju automobiliu tempiama priekaba ar namelis-priekaba 

yra laikomos automobilio dalimi. 

Apima:  mikroautobusus 

 (o)  Motorine transporto priemone ar transporto priemone gali būti vadinamos įvairios transporto priemonės. Turi būti numatomas 

vietinis terminų vartojimas, kad būtų galima nustatyti tinkamą kodą. Jei terminų vartojimas yra neapibrėžtas, naudokite kodą 

„nepatikslintas“. Lengvuoju automobiliu tempiama priekaba ar namelis-priekaba yra laikomos automobilio dalimi. 

(p) Pikapas ar dengtas sunkvežimis yra keturratė arba šešiaratė motorinė transporto priemonė, specialiai skirta kroviniams 

gabenti, kurios svoris yra mažesnis nei nustatytas vietinis sunkiasvorės krovininės transporto priemonės svoris ir kuriai nereikia 

specialaus vairuotojo pažymėjimo. 

(q)  Sunkiasvorė krovininė transporto priemonė yra motorinė transporto priemonė specialiai skirta kroviniams gabenti, atitinkanti 

vietinius sunkiasvorės krovininės transporto priemonės klasifikacijos kriterijus pagal transporto priemonės svorį (be krovinio) 

(paprastai jis yra daugiau nei 3 500 kg), kuriai reikia specialaus vairuotojo pažymėjimo. 

(r)  Autobusas yra motorinė transporto priemonė, specialiai skirta ar pritaikyta gabenti ne daugiau nei 10 asmenų, kuriai reikia 

specialaus vairuotojo pažymėjimo. 

Apima:  turistinius tarpmiestinius autobusus 

(s)  Traukinys ar bėginė transporto priemonė yra bet koks įrenginys su prie jo prikabintais vagonais ar be jų, skirtas važiuoti 

geležinkelio bėgiais. 

Apima:  tarpmiestinius: 

 • elektrinius vagonus - (dažniausiai valdomus kelyje pagal savo pirmumo teisę, kur nėra leidžiamas joks kitas eismas) 

 • tramvajus   }  

 bet kokia galia [dyzeliniu kuru] [elektra] [garais] varomus traukinius: 

 • funikulierius 

 • vienbėgius arba dvibėgius 

 • požeminius ar estakadinius  

 kitas transporto priemones, kurios yra skirtos važiuoti geležinkelio bėgiais 

Išskyrus:  tarpmiestinius elektrinius vagonus [tramvajus], kurie vyksta tam tikra pirmumo juosta, kuri sudaro gatvės ar 

automagistralės dalį – žr. apibrėžimą (t) 

(t)  Tramvajus yra įrenginys, specialiai sukurtas ir naudojamas keleiviams gabenti savivaldybės ribose, važiuojantis bėgiais, kuriam 

paprastai taikomi įprastiniai eismą reguliuojantys signalai ir kuris vyksta tam tikra pirmumo juosta, kuri sudaro kelio dalį. 

Tramvajaus traukiama priekaba yra laikoma tramvajaus dalimi. 

Apima:  tarpmiestinius elektrinius vagonus arba tramvajus, kai nurodoma, kad jie vyksta gatvėmis arba viešaisiais keliais 

 tramvajus (vagonus) 

 troleibusus (vagonus) 

(u)  Specialioji transporto priemonė, daugiausia naudojama pramoninėse patalpose yra variklinė transporto priemonė, specialiai 

sukurta naudoti pramoninės ar komercinės paskirties pastatų ir patalpų viduje. 

Apima:  akumuliatorinius: 

 • transporto priemones oro uosto keleiviams gabenti 

 • sunkvežimius (bagažui) (paštui) 

 anglies vagonėlius kasyklose 

 krautuvus su šakėmis (automobilinius) 

 miško ruošos automobilius 

 pramoninius savaeigius sunkvežimius 

 stoties bagažo platformas (motorinius) 

 tramvajus, sunkvežimius ar vagonėlius (motorinius) kasyklose ar karjeruose 
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(v)  Specialioji transporto priemonė, daugiausia naudojama žemės ūkyje yra motorinė transporto priemonė, specialiai sukurta 

naudoti gyvulininkystės ir žemės ūkio (sodininkystės) srityse, pavyzdžiui, žemei įdirbti, pasėliams prižiūrėti ir derliui nuimti bei 

medžiagoms gabenti ūkio viduje. 

Apima:  kombainus 

 savaeiges ūkio mašinas 

 traktorius (ir priekabas) 

(w)  Specialioji statybos transporto priemonė yra motorinė transporto priemonė, specialiai sukurta naudoti keliams, pastatams ir 

kitoms konstrukcijoms statyti (ir griauti). 

Apima:  buldozerius 

 ekskavatorius 

 savivarčius sunkvežimius 

 žemės lygintuvus 

 žemkases 

 kelio volus 

(x) Specialioji visureigė transporto priemonė yra variklinė specialios konstrukcijos transporto priemonė, kuri įgalina judėti nelygiomis 

vietovėmis, minkšta dirva arba sniegu. Specialios konstrukcijos pavyzdžiai: aukšta konstrukcija, specialūs ratlankiai ir padangos 

bei atrama ant oro pagalvės. 

Apima:  transporto priemones su oro pagalvėmis, skirtas judėti žeme ar pelkėtomis vietovėmis 

 sniegaeigius 

Išskyrus:  transporto priemones su oro pagalvėmis, skirtomis judėti atviros jūros sąlygomis – žr. apibrėžimą (y) 

(y)  Vandens transporto priemonė yra bet koks įrenginys, skirtas keleiviams ar kroviniams gabenti vandeniu. 

Apima:  transporto priemones su oro pagalvėmis, neklasifikuojamas kitaip  

(z)  Orlaivis yra bet koks įrenginys, skirtas keleiviams ar kroviniams gabenti oru. 

 

TRANSPORTO ĮVYKIŲ KLASIFIKAVIMO IR KODAVIMO INSTRUKCIJOS 

1.  Jei nenurodoma, ar nelaimingas atsitikimas  yra ar nėra transporto įvykis, jis laikomas: 

  (a)  Trasporto įvykis, kai atvejis klasifikuojamas poskyriais V10–V82 ir V87 kategorijoms. 

  (b)  Ne eismo įvykis, kai įvykis gali būti priskirtas V83–V86 kategorijoms. Šiose kategorijose nukentėjusysis yra arba pėsčiasis, 

arba važiuojantysis transporto priemone, kuri yra skirta naudoti bekelėje. 

2.  Kai pranešama apie įvykius, kuriuose dalyvauja daugiau nei vienos rūšies transporto priemonė, turėtų būti taikoma tokia 

pirmumo tvarka: 

 nelaimingi atsitikimai oro ir kosminiame transporte (V95–V97) 

 nelaimingi atsitikimai su vandens transporto priemonėmis  (V90–V94) 

 kitos transporto priemonės (V00–V89, V98–V99) 

3.  Tais atvejais, kai transporto įvykio aprašymuose nukentėjusysis nėra nurodomas kaip važiavęs transporto priemone, o 

nukentėjusysis yra: 

 suspaustas  }   { 

 temptas  }   { gyvulį, kuriuo jojama, transporto priemonę, kurią traukia gyvulys, dviratį, 

 nutrenktas }  bet kokia {  buldozerį, autobusą, lengvąjį automobilį, motociklą, motorinį triratį, 

 sužeistas }  transporto {  pikapą (sunkvežimį), rekreacinę transporto priemonę, tramvajų, 

 užmuštas  }  priemone, {  traktorių, traukinį, tramvajaus vagoną, sunkvežimį, furgoną 

 partrenktas  }   įskaitant  { 

 pervažiuotas  }   { 

 pėstysis, sužeistas  transporto įvykio metu (V00–V09 kategorijos). 
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4.  Tais atvejais, kai transporto įvykio aprašymuose nukentėjusiojo vaidmuo nėra nurodomas, pavyzdžiui: 

 lėktuvo  }     {  

 dviračio  }     {  

 laivo  }    {  

 buldozerio }    {  

 autobuso  }    {  

 lengvojo automobilio }    {  

 motociklo }    {  

 motorizuoto triračio  }    {  

 pikapo (sunkvežimio)-    {  

 rekreacinės transporto 

 priemonės - per nelaimingą atsitikimą, per susidūrimą, , neklasifikuojamą kitaip, 

 erdvėlaivio  }  per sudužimą ar avariją,  {  

 tramvajaus  }    {  

 traktoriaus }    {  

 traukinio }    {  

 tramvajaus vagono  }    {  

 sunkvežimio  }    {  

 furgono  }    {  

 vandens transporto priemonės-   {  

 nukentėjusysis priskiriamas važiuojančiojo ar vairuojančio minėtą transporto priemonę kategorijai. 

 Jei nurodoma daugiau nei viena transporto priemonė, nedaroma jokių prielaidų dėl to, kurioje transporto priemonėje buvo 

nukentėjusysis, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės yra tokios pat. Tokiu atveju nustatykite kodą pagal atitinkamas 

kategorijas V87–V88, V90–V94, V95–V97, atsižvelgdami į pirmumo tvarką, kaip tai nurodyta anksčiau pateiktoje 2 pastaboje. 

5. Tais atvejais, kai transporto įvykis: 

transporto priemonė (variklinė) (nevariklinė): 

• išlekia iš posūkio 

• tampa nebevaldoma (dėl): 

 • sprogusios padangos [sprogimo] 

 • užmigusio vairuotojo 

 • vairuotojo neatidumo 

 • per didelio greičio 

 • mechaninės dalies gedimo 

 todėl įvyksta susidūrimas, įvykis priskiriamas susidūrimui. Jei dėl to įvyksta ne susidūrimas, o kito tipo įvykis, jis priskiriamas 

įvykiui, kai susidūrimas neįvyksta pagal tai, kokio tipo transporto priemonė jame dalyvauja. 

6.  Tais atvejais, kai transporto įvykis, kuriame dalyvauja judanti transporto priemonė, pavyzdžiui: 

 atsitiktinis apsinuodijimas dėl išmetamųjų dujų, kurį sukelia  }  

 bet kokios dalies lūžimas  }  

 bet kokios dalies sprogimas  }  

 kritimas, iššokimas ar netyčinis išstūmimas  }  

 kilęs gaisras  - judančioje transporto priemonėje 

 pataikoma daiktu, įmestu (į ar ant) }  

 sužeidžiama metant į tam tikrą dalį, ar daiktą  }  

 sužeidžiama dėl judančios dalies  }  

 įkritusio ar užkritusio daikto  }  

 todėl įvyksta susidūrimas, įvykis priskiriamas susidūrimui. Jei dėl to įvyksta ne susidūrimas, o kito tipo įvykis, jis priskiriamas 

įvykiui, kai susidūrimas neįvyksta pagal tai, kokio tipo transporto priemonė jame dalyvauja. 

7.  Sausumos transporto įvykiai yra apibūdinami taip: 

 kai transporto priemonės atsitrenkia (dėl to, kad transporto priemonė tampa nebevaldoma) (automagistralėje) į: 

 atramą (tilto) (viaduko)  }  
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 nukritusį akmenį  }  

 turėklus ar paribio tvorą  }  

 skiriamąją sienelę tarp magistralės juostų  }  

 nuošliaužą (nejudančią)  - yra įtraukiami V17.-, V27.-, V37.-, V47.-,  

 daiktą, numestą priešais motorinę 

 transporto priemonę  }   V57.-, V67.- ir V77.- kodai 

 saugumo salelę }  

 medį  }  

 kelio ženklą ar žymeklį (laikiną)  } 

 elektros stulpą  }  

 tašyto akmens sieną, pastatytą keliui  }  

 kitą stacionarų, kilnojamą ar judantį objektą  }  

 apsivertimas (nesusidūrus), yra įtraukiami į V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- ir V78.- kodus 

 susidūrimas su gyvuliu (varomu) (paliktu be priežiūros) yra įtraukiami į V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- ir V70.- kodus 

 susidūrimas su transporto priemone, kurią traukia gyvulys, arba gyvuliu, kuriuo jojama, yra įtraukiami į V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, 

V56.-, V66.- ir V76.- kodus. 

PĖSTYSIS, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO METU  

(V00–V09) 

2009 

Apima: kritimą dėl pėsčiojo susidūrimo per transporto įvykį 

Išskyrus: pėsčiojo, vykstančio pėsčiomis, susidūrimą su kitu pėsčiomis vykstančiu pėsčiuoju (W51) 

• su po to įvykstančiu kritimu (W03) 

kritimo: 

• ne dėl susidūrimo su pėsčiuoju ar pėsčiųjų transporto priemonėmis (W02) 

• ant ar nuo: 

 • eskalatoriaus (W10.0) 

 • nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti (W10.1) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V00–V06 kategorijoms: 

.0  ne eismo įvykis 

.1  eismo įvykis  

.9  nepatikslinta, ar eismo, ar ne eismo įvykis 

V00 Pėstysis, suţeistas susidūręs   su kita pėsčiųjų transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-). 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V00 kategorijai pėsčiųjų transporto priemonei, 

naudojamai pėsčiojo tuo metu, kai įvyko įvykis, identifikuoti: 

 

 0 nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemonė  

 1 pėsčiomis 

 2 riedlentė  

 3 riedučiai 

   Ratukinės pačiūžos 

 4 motoroleris 

   Motoroleris neįgaliam asmeniui 

 5 paspirtukas, nemotorinis 



861 

 

 6 neįgaliojo asmens veţimėlis, nemotorinis 

   Elektrinis neįgaliojo asmens vežimėlis 

 7 neįgaliojo asmens veţimėlis, nemotorinis 

   Neįgaliojo asmens vežimėlis, neklasifikuojamas kitaip 

 8 kūdikio veţimėlis 

   Vaikiškas vežimėlis 

   Stumiamas vežimėlis  

   Vaikiška sulankstoma kėdutė su ratukais  

 9 kita patikslinta pėsčiųjų transporto priemonė 

V00.0 Pėsčiasis, suţeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, ne eismo įvykis 

 

V00.1 Pėsčiasis, suţeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, eismo įvykis 

 

V00.9 Pėsčiasis, suţeistas susidūrus su kita pėsčiųjų transporto priemone, nepatikslinta, ar eismo, ar 

ne eismo įvykis 

 

V01 Pėstysis , suţeistas susidūręs  su pedaline transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V02 Pėstysis, suţeistas susidūręs su dviratėmis ir triratėmis motorinėmis transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V03 Pėstysis, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V04 Pėstysis, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V05 Pėstysis, suţeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V06 Pėstysis, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V09 Pėstysis, suţeistas  kito ir nepatikslinto transporto įvykio metu 

Apima: pėstyjį, sužeistą specialios transporto priemonės 

V09.0 Pėstysis, suţeistas kita ir ne nepatikslinta transporto priemone ne eismo įvykio metu 

V09.1 Pėstysis, suţeistas nepatikslinto ne eismo įvykio metu 
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V09.2 Pėstysis, suţeistas kita ir nepatikslinta transporto priemone ne eismo įvykio metu 

V09.3 Pėstysis, suţeistas nepatikslinto eismo įvykio metu  

V09.9 Pėstysis, suţeistas nepatikslinto transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

VAŢIUOJANTYSIS PEDALINE TRANSPORTO PRIEMONE, SUŢEISTAS TRANSPORTO  ĮVYKIO  

METU 

(V10–V19) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai, naudojami su kodais V10–V18: 

.0  vairuotojas, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.1  keleivis, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.2  nenurodytas vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.3  asmuo, suţeistas įsėdant ar išlipant 

.4  vairuotojas, suţeistas eismo įvykio metu 

.5  keleivis, suţeistas eismo įvykio metu  

.9  nenurodytas vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas eismo įvykio metu  

V10 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V16.-) 

V11 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita pedaline transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V12 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis 

motorinėmis transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V13 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, 

pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V14 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto 

priemone ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V15 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine 

transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V16 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V17 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu 

objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V18 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio  metu nesusidūręs 

Apima: nukritimą ar numetimą nuo pedalinės transporto priemonės (prieš tai nesusidūrus) 

apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V19 Vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio 

metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V19.0 Vairuotojas, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone ne eismo įvykio 

metu 

V19.1 Keleivis, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone ne eismo įvykio metu 

V19.2 Nenurodytas vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas susidūrę su kita ar nepatikslinta 

motorine transporto priemone ne eismo įvykio metu 

Pedalinės transporto priemonės susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

V19.3 Vaţiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, suţeistas ne eismo įvykio metu 

Pedalinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V19.4 Vairuotojas, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio 

metu 

V19.5 Keleivis, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemonėmis eismo įvykio 

metu 

V19.6 Nenurodytas vaţiuojantysis pedaline transporto priemone, suţeistas eismo įvykio metu, susidūrę su kita 

ar nepatikslinta motorine transporto priemone  

 Pedalinės transporto priemonės susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis) 

V19.8 Vaţiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, suţeistas kitų patikslintų transporto įvykių metu 

Užspaustas pedalinės transporto priemonės dalimi 

V19.9 Vaţiuojantysis [bet koks] pedaline transporto priemone, suţeistas kito nepatikslinto transporto įvykio 

metu 

Pedalinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 
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MOTOCIKLININKAS, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO METU  

(V20–V29)  

Apima: mopedus 

motorolerius 

motociklus su priekaba 

motorizuotus dviračius 

Išskyrus: trirates motorines transporto priemones (V30–V39) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V20–V28 kategorijoms: 

.0 vairuotojas, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.1 keleivis, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.2 nepatikslintas motociklininkas, suţeistas ne eismo įvykio metu 

.3 asmuo, suţeistas įsėdant ar išlipant 

.4 vairuotojas, suţeistas eismo įvykio metu 

.5 keleivis, suţeistas eismo įvykio metu 

.9 nepatikslintas motociklininkas, suţeistas eismo įvykio metu 

Toliau pateikti penkių skaitmenų poskyriai naudojami V20–V28 kategorijoms: 

 0 motoroleris, mopedas ar motorinis dviratis  

 1 motociklas, skirtas vaţiuoti keliais 

Plento dviratis 

 2 motociklas, skirtas vaţiuoti bekele 

AG motociklas (Ag-bike)} 

Krosinis motociklas (Dirt-bike)} registruotinas naudoti keliuose 

Trasų motociklas (Trail-bike)} 

Išskyrus: traukos lenktynių motociklus (V86.-0) 

specialiuosius visureigius ar kitus motociklus, skirtus važiuoti 

bekele (dviračius, triračius, keturračius), neregistruotinus naudoti keliuose (V86.-)  

 8 kitas patikslintas motociklas  

 9 nepatikslintas motociklas 

V20 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V26.-) 

V21 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V22 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto 

priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V23 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V24 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

 

V25 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V26 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V27 Motociklininkas, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V28 Motociklininkas, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

Apima: nukritimą ar numetimą nuo motociklo (prieš tai nesusidūrus) 

apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V29 Motociklininkas, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V29.0 Vairuotojas, suţeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita  ar nepatikslinta motorine transporto 

priemone 

V29.1 Keleivis, suţeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita  ar nepatikslinta motorine transporto 

priemone 

V29.2 Nenurodytas motociklininkas, suţeistas ne eismo įvykio metu susidūręs su kita  ar nenurodyta motorine 

transporto priemone 

Motociklo susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

V29.3 Motociklininkas [bet koks], suţeistas nepatikslinto ne eismo įvykio metu 

Motociklo avarija, neklasifikuojama kitaip, ne eismo įvykis 

Važiuojantysis motociklu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V29.4 Vairuotojas, suţeistas eismo įvykio metu susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto 

priemone 

V29.5 Keleivis, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto priemone eismo įvykio metu 

V29.6 Nepatikslintas motociklininkas, suţeistas susidūręs su kita ar nepatikslinta motorine transporto 

priemone eismo įvykio metu 

Motociklo susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis) 

V29.8 Motociklininkas [bet koks], suţeistas kitų patikslintų transporto įvykių metu 

Užspaustas motociklo dalimi 
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V29.9 Motociklininkas [bet koks], suţeistas  nepatikslinto transporto įvykių metu 

Motociklo avarija, neklasifikuojama kitaip 

VAŢIUOJANTYSIS TRIRATE  TRANSPORTO PRIEMONE, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO 

METU  

(V30–V39)  

Apima: motorizuotus triračius 

Išskyrus: motociklus su šoninėmis priekabomis (V20–V29) 

transporto priemones, specialiai sukurtų naudoti bekelėje (V86.-) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai, naudojami V30–V38 kategorijoms: 

.0  vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

.1  keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

.2  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo įvykį 

.3  nepatikslintas vaţiuojantysis trirate varikline transporto priemone, suţeistas per ne eismo įvykį 

.4  asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant 

.5  vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

.6  keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

.7  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo įvykį 

.9  nepatikslintas vaţiuojantysis trirate varikline transporto priemone, suţeistas per eismo įvykį 

V30 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V36.-) 

V31 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pedaline transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V32 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis 

motorinėmis transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V33 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, 

pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V34 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar 

autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V35 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine 

transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V36 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V37 Vaţiuojantysis trirate  transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu 

objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V38 Vaţiuojantys trirate  transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kritimą ar numetimą nuo triratės variklinės transporto priemonės 

apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

V39 Vaţiuojantys trirate  transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V39.0 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

ne eismo įvykį 

V39.1 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne 

eismo įvykį 

V39.2 Nepatikslintas vaţiuojantysis trirate varikline transporto priemone, suţeistas susidūrus su kitomis ir 

nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis 

V39.3 Vaţiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, suţeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė, ne eismo 

įvykis 

Važiuojantysis trirate varikline transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V39.4 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V39.5 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V39.6 Nepatikslintas vaţiuojantysis trirate variklinė transporto priemone, suţeistas susidūrus su kitomis ir 

nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė (eismo įvykis) 

V39.8 Vaţiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, suţeistas per kitus patikslintus transporto 

įvykius 

Užspaustas triratės variklinės transporto priemonės durelėmis ar kita dalimi 

V39.9 Vaţiuojantysis [bet koks] trirate varikline transporto priemone, suţeistas per nepatikslintą eismo įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja triratė variklinė transporto priemonė 
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VAŢIUOJANTYSIS  AUTOMOBILIU, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO METU  

(V40–V49)  

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V40–V48 kategorijoms: 

.0 vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

.1 keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

.2 asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo įvykį 

.3  nepatikslintas vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu, suţeistas per ne eismo įvykį 

.4  asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant 

.5  vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

.6  keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

.7  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo įvykį 

.9  nepatikslintas vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu, suţeistas per eismo įvykį 

Toliau pateikti penkių skaitmenų poskyriai naudojami V40–V48 kategorijoms: 

0 sedanas  

 Automobilis su nudengiamu viršumi: 

 • kupė 

 • hečbekas 

 • keturiais ratais varomas automobilis su sedano kėbulu  

 • sportinis automobilis 

 Universalas: 

 • sedanas 

 • universalas 

  Neapima: dengtų transporto priemonių  } 

  universalių transporto priemonių }(V50–V59) 

  pikapų    } 

 

1  Visureigis keturiais ratais varomas automobilis (4WD) 

 4WD, neklasifikuojamas kitaip 

 Visureigis arba 4WD, specialiai sukurtas  } { Honda CR-V, Mitsubishi Pajero, 

  naudoti bekelėje  -pavyzdžiui { Nissan Patrol, Subaru Forester, 

 Visureigis arba kita bekelės variklinė transporto - { Toyota:  

 priemonė, registruotina naudoti bekelėje } {   • Landcruiser • Prado • RAV4 

 Išskyrus: 4WD su sedano kėbulu, kuris nėra specialiai skirtas naudoti bekelėje (.0) 

  specialias visureigių ar kitų bekelės variklines transporto priemones, neregistruotinas naudoti keliuose (V86.-2) 

 

2 Keturračiai motociklai  

 Keturiais ratais varomi motociklai 

 Keturračiai, registruotini naudoti keliuose 

 Išskyrus: keturiais ratais varomų motociklų-  paprastai neregistruojamų 

  keturračių  }   naudoti keliuose (V86.-2) 

   

3 Keleiviniai mikroautobusai  

 „Žmonių gabenimo priemonė“ arba „mikroautobusas“, skirti gabenti ne daugiau negu 10 asmenų, kuriems nereikia specialaus 

vairuotojo pažymėjimo 

 

8 kitas patikslintas lengvasis automobilis [automobilis] 
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9 nepatikslintas lengvasis automobilis [automobilis] 

 

V40 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V46.-) 

V41 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V42 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis 

transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V43 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu 

sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V44 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V45 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V46 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V47 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V48 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

V49 Vaţiuojantysis  automobiliu, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V49.0 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

ne eismo įvykį 

V49.1 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne 

eismo įvykį 

V49.2 Nepatikslintas vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis 

variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį 

Automobilių susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

V49.3 Vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], suţeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį 

Lengvojo automobilio avarija, neklasifikuojama kitaip, ne eismo įvykis 

Važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V49.4 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V49.5 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V49.6 Nepatikslintas vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis 

variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį 

Lengvojo automobilio susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis) 

V49.8 Vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], suţeistas per kitus nepatikslinus transporto įvykius 

Užspaustas lengvojo automobilio durelėmis ar kita dalimi 

V49.9 Vaţiuojantysis lengvuoju automobiliu [bet koks], suţeistas per nepatikslintą eismo įvykį 

Lengvojo automobilio avarija, neklasifikuojama kitaip 

VAŢIUOJANTYSIS PIKAPU AR DENGTU SUNKVEŢIMIU, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO 

METU  

(V50–V59)  

Išskyrus: sunkiasvores krovinines transporto priemones (V60–V69) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V50–V58 kategorijoms: 

.0  vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

.1  keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

.2  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo įvykį 

.3  nepatikslintas vaţiuojantysis pikapu ar furgonu, suţeistas per ne eismo įvykį 

.4  asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant 

.5  vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

.6  keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

.7  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo įvykį 

.9  nepatikslintas vaţiuojantysis pikapu ar furgonu, suţeistas per eismo įvykį 

V50 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išimtis: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V56.-) 

V51 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su pedaline transporto 

priemone 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V52 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis 

motorinėmis transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V53 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, 

pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V54 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto 

priemone ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V55 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine 

transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V56 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su kita nemotorine 

transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V57 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu 

objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V58 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

V59 Vaţiuojantysis pikapu ar dengtu sunkveţimiu, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio 

metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V59.0 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

ne eismo įvykį 

V59.1 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne 

eismo įvykį 

V59.2 Nepatikslintas vaţiuojantysis pikapu ar furgonu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis 

variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas, ne eismo įvykis 
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V59.3 Vaţiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, suţeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas, ne eismo įvykis 

Važiuojantysis pikapu ar furgonu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V59.4 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V59.5 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V59.6 Nepatikslintas vaţiuojantysis pikapu ar furgonu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis 

variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas (eismo įvykis) 

V59.8 Vaţiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius 

Užspaustas pikapo ar furgono durelėmis ar kita dalimi 

V59.9 Vaţiuojantysis [bet koks] pikapu ar furgonu, suţeistas per nepatikslintą eismo įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja pikapas ar furgonas 

VAŢIUOJANTYSIS SUNKIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE, SUŢEISTAS  TRANSPORTO 

ĮVYKIO METU (V60–V69)  

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V60–V68 kategorijoms: 

.0  vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

.1  keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

.2  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo įvykį 

.3  nepatikslintas vaţiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas per ne eismo įvykį 

.4  asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant 

.5  vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį  

.6  keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

.7  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo įvykį 

.9  nepatikslintas vaţiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas per eismo įvykį 

V60 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V66.-) 

V61 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pedaline transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V62 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su  dviratėmis ar triratėmis 

motorinėmis transporto priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V63 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, 

pikapu ar dengtu sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V64 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone 

ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V65 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine 

transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V66 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama ir tramvajumi 

V67 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu 

objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V68 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

V69 Vaţiuojantysis sunkiąja transporto priemone, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio 

metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V69.0 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

ne eismo įvykį 

V69.1 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne 

eismo įvykį 

V69.2 Nepatikslintas vaţiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas susidūrus su kitomis 

ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė, ne eismo įvykis 

V69.3 Vaţiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas per nepatikslintą ne 

eismo įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė, ne 

eismo įvykis 

Važiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V69.4 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V69.5 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 
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V69.6 Nepatikslintas vaţiuojantysis sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas susidūrus su kitomis 

ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per eismo įvykį 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė (eismo įvykis) 

V69.8 Vaţiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas per kitus patikslintus 

transporto įvykius 

Užspaustas sunkiasvorės krovininės transporto priemonės durelėmis ar kita dalimi 

V69.9 Vaţiuojantysis [bet koks] sunkiasvore krovinine transporto priemone, suţeistas per nepatikslintą eismo 

įvykį 

Nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, kuriame dalyvauja sunkiasvorė krovininė transporto priemonė 

VAŢIUOJANTYSIS AUTOBUSU, SUŢEISTAS  TRANSPORTO ĮVYKIO METU 

(V70–V79)  

Išskyrus: mikroautobusus (V40–V49) 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V70–V78 kategorijoms: 

.0  vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

.1  keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

.2  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo įvykį 

.3  nepatikslintas vaţiuojantysis autobusu, suţeistas per ne eismo įvykį 

.4  asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant 

.5  vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

.6  keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

.7  asmuo, esantis transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo įvykį 

.9  nepatikslintas vaţiuojantysis autobusu, suţeistas per eismo įvykį 

V70 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V76.-) 

V71 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pedaline transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V72 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su dviratėmis ar triratėmis motorinėmis transporto 

priemonėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V73 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar dengtu 

sunkveţimiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V74 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su sunkiąja transporto priemone ar autobusu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V75 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su traukiniu ar kita bėgine transporto priemone 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V76 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone, gyvuliu, kuriuo jojama, ir tramvajumi 

V77 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V78 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas  transporto įvykio metu nesusidūręs 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: apsivertimą: 

• neklasifikuojamą kitaip 

• nesusidūrus 

V79 Vaţiuojantysis autobusu, suţeistas  kito ar nepatikslinto transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V79.0 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

ne eismo įvykį 

V79.1 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per ne 

eismo įvykį 

V79.2 Nepatikslintas vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis 

transporto priemonėmis per ne eismo įvykį 

Autobuso susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

V79.3 Vaţiuojantysis autobusu [bet koks], suţeistas per nepatikslintą ne eismo įvykį 

Autobuso nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

Važiuojantysis autobusu, sužeistas per ne eismo įvykį, neklasifikuojamą kitaip 

V79.4 Vairuotojas, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V79.5 Keleivis, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis transporto priemonėmis per 

eismo įvykį 

V79.6 Nepatikslintas vaţiuojantysis autobusu, suţeistas susidūrus su kitomis ir nepatikslintomis variklinėmis 

transporto priemonėmis per eismo įvykį 

Autobuso susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip (eismo įvykis) 

V79.8 Vaţiuojantysis autobusu [bet koks], suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius 

Užspaustas durimis ar kita autobuso dalimi 

V79.9 Vaţiuojantysis autobusu [bet koks], suţeistas per nepatikslintą eismo įvykį  

Autobuso nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

KITI ANTŢEMINIAI TRANSPORTO ĮVYKIAI  

(V80–V89)  
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V80 Raitelis ar vaţiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio 

metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: su transportu nesusijusį susidūrimą arba kritimą su gyvuliu (W64) 

Toliau pateikti penkių skaitmenų poskyriai naudojami V80 kategorijai: 

 0 asmuo, jojantis žirgu  

 1 asmuo, jojantis kitu gyvuliu 

 9 važiuojantysis gyvulio traukiama transporto priemone 

V80.0 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas dėl kritimo ar numetimo nuo gyvulio ar gyvulio 

traukiamos transporto priemonės per įvykį nesusidūrus 

Apsivertimas: 

• neklasifikuojamas kitaip 

• nesusidūrus 

V80.1 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su pėsčiuoju ar gyvuliu 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V80.7) 

V80.2 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su pedaline transporto priemone 

 

V80.3 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su susidūręs su dviratėmis ar triratėmis 

variklinėmis transporto priemonėmis 

 

V80.4 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su lengvuoju automobiliu, pikapu, furgonu, 

sunkiasvore krovinine transporto priemone ar autobusu 

 

V80.5 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su kita patikslinta varikline transporto 

priemone 

 

V80.6 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su traukiniu ar bėgine transporto priemone 

 

V80.7 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su kita nevarikline transporto priemone 

Susidūrimas su: 

• gyvuliu, kuriuo jojama 

• gyvulio traukiamu vežimu 

• tramvajumi 

V80.8 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas susidūrus su pritvirtintu arba nejudančiu objektu 
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V80.9 Raitelis arba vaţiuojantysis, suţeistas per kitą ar nepatikslintą transporto įvykį 

Gyvulio traukiamo vežimo nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

Raitelio nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

V81 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: asmenį, esantį traukinio išorėje 

V81.0 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas susidūrus su varikline transporto 

priemone per ne eismo įvykį 

V81.1 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas susidūrus su varikline transporto 

priemone per eismo įvykį 

V81.2 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas susidūrus su ar atsitrenkus 

riedmenims 

V81.3 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas susidūrus su kitu objektu 

Geležinkelio transporto priemonių susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip 

V81.4 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant iš traukinio ar bėginės transporto priemonės 

V81.5 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas nukritus traukinyje ar bėginėje 

transporto priemonėje 

Išskyrus: kritimą: 

• per nuleidimą nuo bėgių: 

 • prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0–V81.3) 

• prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7) 

                  • įlipant ar išlipant (V81.4) 

V81.6 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas iškritus iš traukinio ar bėginės 

transporto priemonės 

Išskyrus: kritimą: 

• per nuleidimą nuo bėgių: 

 • prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0–V81.3) 

 • prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7) 

• įlipant ar išlipant (V81.4) 

V81.7 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas per nuleidimą nuo bėgių prieš tai 

neįvykus susidūrimui 

V81.8 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas per kitas patikslintas geleţinkelio 

avarijas 

Sprogimą ar gaisrą 

 Į krintančių: 

• žemės 

• uolų 

• medžių 

atsitrenkimą 

Išskyrus: nuleidimą nuo bėgių: 

• prieš tai įvykus susidūrimui (V81.0–V81.3) 

• prieš tai neįvykus susidūrimui (V81.7) 

V81.9 Vaţiuojantysis traukiniu ar bėgine transporto priemone, suţeistas per nepatikslintą geleţinkelio avariją 
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Geležinkelio avarija, neklasifikuojama kitaip 

V82 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas  transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: asmenį, esantį tramvajaus išorėje 

V82.0 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas susidūrus su varikline transporto priemone per ne eismo įvykį 

V82.1 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas susidūrus su varikline transporto priemone per eismo įvykį 

V82.2 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas susidūrus su ar atsitrenkus riedmenims 

V82.3 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas susidūrus su kitu objektu 

Išskyrus: susidūrimą su gyvulio traukiama transporto priemone ar gyvuliu, kuriuo jojama (V82.8) 

V82.4 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant į iš tramvajaus 

V82.5 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas nukritus tramvajuje 

Išskyrus: kritimą: 

• įlipant ar išlipant (V82.4) 

• prieš tai įvykus susidūrimui (V82.0–V82.3) 

V82.6 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas iškritus iš tramvajaus 

Išskyrus: kritimą: 

• įlipant ar išlipant (V82.4) 

• prieš tai įvykus susidūrimui (V82.0–V82.3) 

V82.7 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas per nuleidimą nuo bėgių prieš tai neįvykus susidūrimui 

V82.8 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius 

Susidūrimas su traukiniu ar su kita nevarikline transporto priemone 

V82.9 Vaţiuojantysis tramvajumi, suţeistas per nepatikslintą eismo įvykį 

Tramvajaus nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

V83 Vaţiuojantysis specialia transporto priemone, daţniausiai naudojama pramonėje, suţeistas  

transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W31.-) 

V83.0 Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

V83.1 Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

V83.2 Asmuo, esantis specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo 

įvykį 

V83.3 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja pramoninės paskirties transporto priemone, suţeistas per 

eismo įvykį 

V83.4 Asmuo, suţeistas įlipant ar išlipant iš specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės 

V83.5 Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 
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V83.6 Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

V83.7 Asmuo, esantis specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

V83.9 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja pramoninės paskirties transporto priemone, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

Specialiosios pramoninės paskirties transporto priemonės avarija, neklasifikuojama kitaip 

V84 Vaţiuojantysis specialia transporto priemone, daţniausiai naudojama ţemės ūkyje, suţeistas  

transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W30.-) 

V84.0 Specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

V84.1 Specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

V84.2 Asmuo, esantis specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo 

įvykį 

V84.3 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja ţemės ūkio paskirties transporto priemone, suţeistas per 

eismo įvykį 

V84.4 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant iš specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės 

V84.5 Specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

V84.6 Specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 

V84.7 Asmuo, esantis specialiosios ţemės ūkio paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

V84.9 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja ţemės ūkio paskirties transporto priemone, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

Specialiosios žemės ūkio paskirties transporto priemonės avarija, neklasifikuojama kitaip 

V85 Vaţiuojantysis specialia statybose naudojama transporto priemone, suţeistas  transporto įvykio 

metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: stovinčią ar remontuojamą transporto priemonę (W31.-) 

V85.0 Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per eismo įvykį 

V85.1 Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per eismo įvykį 

V85.2 Asmuo, esantis specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per eismo 

įvykį 

V85.3 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja statybinės paskirties transporto priemone, suţeistas per eismo 

įvykį 

V85.4 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant iš specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės 

V85.5 Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės vairuotojas, suţeistas per ne eismo įvykį 

V85.6 Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės keleivis, suţeistas per ne eismo įvykį 
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V85.7 Asmuo, esantis specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės išorėje, suţeistas per ne eismo 

įvykį 

V85.9 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiąja statybinės paskirties transporto priemone, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

Specialiosios statybinės paskirties transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, klasifikuojamas kitaip 

V86 Vaţiuojantysis specialiu visureigiu ar kita motorine transporto priemone, sukonstruota vaţinėti 

ne keliais, suţeistas  transporto įvykio metu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: specialiuosius visureigius ir kitas bekelės variklines transporto priemones, registruotinas naudoti keliuose 

(V20–V49) 

nejudančias ar remontuojamas transporto priemones (W31.-) 

Toliau pateikti penkių skaitmenų poskyriai naudojami V86 kategorijai: 

 0 dviratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė  

 1 triratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė 

 2 keturratis specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė 

 9 specialusis visureigis ar kita bekelės variklinė transporto priemonė, ratų skaičius nenurodytas 

V86.0 Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, suţeistas 

per eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

V86.1 Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, suţeistas per 

eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.2 Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, 

suţeistas per eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.3 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto 

priemone, suţeistas per eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.4 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant iš visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto 

priemonės 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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V86.5 Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės vairuotojas, suţeistas 

per ne eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.6 Specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės keleivis, suţeistas per ne 

eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.7 Asmuo, esantis specialiojo visureigio ar kitos bekelės variklinės transporto priemonės išorėje, 

suţeistas per ne eismo įvykį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V86.9 Nepatikslintas vaţiuojantysis specialiuoju visureigiu ar kita bekelės varikline transporto 

priemone, suţeistas per ne eismo įvykį 

Visureigės variklinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

Bekelės variklinės transporto priemonės nelaimingas atsitikimas, neklasifikuojamas kitaip 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V87 Patikslintas eismo įvykis, bet nukentėjusiojo transporto priemonė  neţinoma 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

Išskyrus: susidūrimą, kuriame dalyvauja: 

• dviratininkas (V10–V19) 

• pėsčiasis (V00–V09) 

V87.0 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei 

(eismo įvykis) 

V87.1 Asmuo, suţeistas susidūrus kitai variklinei transporto priemonei ir dviratei ar triratei variklinei transporto 

priemonei (eismo įvykis) 

V87.2 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir pikapui ar furgonui (eismo įvykis) 

V87.3 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir autobusui (eismo įvykis) 

V87.4 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkiasvorei krovininei transporto priemonei 

(eismo įvykis) 

V87.5 Asmuo, suţeistas susidūrus sunkiasvorei krovininei transporto priemonei ir autobusui (eismo įvykis) 

V87.6 Asmuo, suţeistas susidūrus traukiniui ar bėginei transporto priemonei ir lengvajam automobiliui (eismo 

įvykis) 

V87.7 Asmuo, suţeistas susidūrus kitoms patikslintoms variklinėms transporto priemonėms (eismo įvykis) 
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V87.8 Asmuo, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius nesusidūrus, kuriuose dalyvauja variklinė 

transporto priemonė (eismo įvykis) 

V87.9 Asmuo, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius (susidūrus) (nesusidūrus), kuriuose dalyvauja 

nevariklinė transporto priemonė (eismo įvykis) 

V88 Patikslintas ne eismo įvykis, bet nukentėjusiojo transporto priemonė  neţinoma 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą, kuriame dalyvauja: 

• dviratininkas (V10–V19) 

• pėsčiasis (V00–V09) 

V88.0 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir dviratei ar triratei variklinei transporto priemonei, 

ne eismo įvykis 

V88.1 Asmuo, suţeistas susidūrus kitai variklinei transporto priemonei ir dviratei ar triratei variklinei transporto 

priemonei, ne eismo įvykis 

V88.2 Asmuo, suţeistas lengvajam automobiliui ir pikapui ar furgonui, ne eismo įvykis 

V88.3 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir autobusui, ne eismo įvykis 

V88.4 Asmuo, suţeistas susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkiasvorei krovininei transporto priemonei, ne 

eismo įvykis 

V88.5 Asmuo, suţeistas susidūrus sunkiasvorei krovininei transporto priemonei ir autobusui, ne eismo įvykis 

V88.6 Asmuo, suţeistas susidūrus traukiniui ar bėginei transporto priemonei ir lengvajam automobiliui, ne 

eismo įvykis 

V88.7 Asmuo, suţeistas susidūrus kitoms patikslintoms variklinėms transporto priemonėms, ne eismo įvykis 

V88.8 Asmuo, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius nesusidūrus, kuriuose dalyvauja variklinė 

transporto priemonė, ne eismo įvykis 

V88.9 Asmuo, suţeistas per kitus patikslintus transporto įvykius (susidūrus) (nesusidūrus), kuriuose dalyvauja 

nevariklinė transporto priemonė, ne eismo įvykis 

V89 Nelaimingi atsitikimai su motorinėmis ar nemotorinėmis transporto priemonėmis, kurių tipas 

nepatikslintas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

V89.0 Asmuo, suţeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo varikline transporto priemone, ne eismo 

įvykis 

Nelaimingas atsitikimas su varikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip, ne eismo įvykis 

V89.1 Asmuo, suţeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo nevarikline transporto priemone, ne 

eismo įvykis 

Nelaimingas atsitikimas su nevarikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip (ne eismo įvykis) 

V89.2 Asmuo, suţeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo varikline transporto priemone, eismo 

įvykis 

Nelaimingas atsitikimas su varikline transporto priemone [MVA], neklasifikuojamas kitaip 

Nelaimingas atsitikimas kelyje (eismo įvykis) *RTA+, neklasifikuojamas kitaip  
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V89.3 Asmuo, suţeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo nevarikline transporto priemone, eismo 

įvykis 

Eismo įvykis su nevarikline transporto priemone, neklasifikuojamas kitaip 

V89.9 Asmuo, suţeistas per nelaimingą atsitikimą su nenurodyto tipo transporto priemone 

Susidūrimas, neklasifikuojamas kitaip 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI SU VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS 

(V90–V94) 

Apima: nelaimingus atsitikimus su vandens transporto priemonėmis vykdant rekreacinę veiklą 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami V90–V94 kategorijoms: 

.0  prekybos laivas 

.1  keleivinis laivas  

 Keltas  

 Laineris 

.2  ţvejybinis laivas 

.3  kita variklinė vandens transporto priemonė  

 Transporto priemonė su pagalvėmis (skirtos judėti atviros jūros sąlygomis)  

 Greitaeigiai kateriai 

.4  burlaivis  

 jachta 

.5  kanoja arba baidarė 

.6  pripučiama vandens transporto priemonė (nevariklinė) 

.7  vandens slidės 

.8  kita nevariklinė vandens transporto priemonė 

 Banglentė  

 Burlentė 

.9  nepatikslinta vandens transporto priemonė 

 Valtis, neklasifikuojama kitaip  

 Laivas, neklasifikuojamas kitaip  

 Vandens transporto priemonė, neklasifikuojama kitaip 

V90 Paskendimas dėl nelaimingo atsitikimo su vandens transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: skendimą ir panirimą dėl: 

• valties: 

 • apsivertimo 

 • nugrimzdimo 

• iškritimą ar iššokimą iš: 

 • degančio laivo 

 • sutraiškytos vandens transporto priemonės 

• kitas vandens transporto priemonės avarijas 

Išskyrus: su vandens transportu susijusį skendimą ar panirimą neįvykus vandens transporto priemonės avarijai (V92.-) 

V91 Kitoks suţeidimas dėl nelaimingo atsitikimo laive 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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Apima: bet kokį sužeidimą, išskyrus skendimą ir panirimą dėl vandens transporto priemonės avarijos 

nudegimą dėl laive kilusio gaisro 

sutraiškymą tarp susiduriančių laivų 

sutraiškymą gelbėjimosi valtimi po to, kai laivas buvo paliktas 

kritimą dėl vandens transporto priemonės susidūrimo ar kitos vandens transporto priemonės avarijos 

smūgį dėl vandens transporto priemonės avarijos nukritusiu daiktu 

sužeidimą per vandens transporto priemonės avariją įvykus vandens transporto priemonės susidūrimui 

valties ar jos dalies atsitrenkimą po to, kai asmuo iškrinta arba iššoka iš apgadintos valties 

Išskyrus: nudegimus dėl lokalizuoto gaisro ar sprogimo laive (V93.-) 

V92 Paskendimas, susijęs su vandens transportu be nelaimingo atsitikimo su  vandens transporto 

priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: skendimą ir panirimą dėl vandens transporto priemonės avarijos, pavyzdžiui: 

• kritimą: 

 • nuo trapo 

 • iš laivo 

 • už borto 

• išmetimą už borto dėl laivo judėjimo 

• nuplovimą už borto 

Išskyrus: savanorišką plaukiko ar naro skendimą ar panirimą, kai savanoriškai iššokama iš valties ir tai nėra susiję su 

avarija (W69, W73) 

V93 Nelaimingas atsitikimas, susijęs su vandens transportu be laivo avarijos ir paskendimo 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: atsitiktinį apsinuodijimą laivo dujomis ar dūmais 

atominio reaktoriaus gedimą vandens transporto priemonėje 

prispaudimą iš laivo krintančiu objektu 

per didelį karštį: 

• katilinės   }  

• mašinų skyriaus  } patalpoje 

• garintuvo  }  

• krosnies   }  

garo katilo sprogimą garlaivyje 

kritimą vandens transporto priemonėje iš vieno lygio į kitą 

kritimą ant laiptų ar keleivių laiptelių vandens transporto priemonėje 

sužeidimus vandens transporto priemonėje, kuriuos sukelia: 

• denio   }  

• mašinų skyriaus }  

• laivo virtuvės - įrenginiai 

• skalbyklos  }  

• krovimo   }  

lokalizuotą gaisrą laive 

su įrenginiais susijusius nelaimingus atsitikimus vandens transporto priemonėje 

V94 Kiti ir nepatikslinti nelaimingi atsitikimai vandens transporto priemonėse 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nelaimingus atsitikimus su asmeniu, nevykstančiu vandens transporto priemone 
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patrenkimą valtimi, kai asmuo čiuožia vandens slidėmis 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI ORO IR KOSMINIAME TRANSPORTE  

(V95–V97)  

V95 Nelaimingas atsitikimas su motoriniu skraidymo aparatu, kai suţeisti skridusieji 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: (variklinio) orlaivio ar orlaivyje įvykusius: 

 susidūrimą su bet kokiu objektu: stacionariu, kilnojamu ar judančiu-  

sudužimą    }  

sprogimą    }  

gaisrą    } 

priverstinį nusileidimą   }  

V95.0 Sraigtasparnio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.1 Ultralengvojo ar superlengvojo sklandytuvo avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.2 Kito privataus orlaivio su fiksuotaisiais sparnais avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.3 Komercinio orlaivio su fiksuotaisiais sparnais avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.4 Erdvėlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.8 Kitų orlaivių avarijos, dėl kurių skrendantysis patiria suţeidimų 

V95.9 Nepatikslinta orlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

Oro transporto avarija, neklasifikuojama kitaip 

Erdvėlaivio avarija, neklasifikuojama kitaip 

V96 Nelaimingas atsitikimas su nemotoriniu skraidymo aparatu, kai suţeisti skridusieji 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: (nevariklinio) orlaivio ar orlaivyje įvykusius: 

 susidūrimą su bet kokiu objektu: stacionariu, kilnojamu ar judančiu-  

sudužimą     }  

sprogimą     }  

gaisrą     }  

priverstinį nusileidimą    }  

V96.0 [Oro] baliono avariją, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V96.1 Skraidyklės avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V96.2 Sklandytuvo (nevariklinio) avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

V96.8 Kitų nevariklinių orlaivių avarijos, dėl kurių skrendantysis patiria suţeidimų 

Aitvaras, kuriuo skrenda žmogus 

V96.9 Nepatikslinta nevariklinio orlaivio avarija, dėl kurios skrendantysis patiria suţeidimų 

Nevariklinio orlaivio avarija, neklasifikuojama kitaip 

V97 Kiti patikslinti oro transporto  nelaimingi atsitikimai 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nelaimingus atsitikimus su žmonėmis, kurie neskrenda orlaiviu 

V97.0 Skrendantysis orlaiviu, suţeistas per kitus patikslintus oro transporto įvykius 

Kritimas orlaivio viduje, ant orlaivio arba iš orlaivio per oro transporto įvykį 

Išskyrus: nelaimingus atsitikimus įlipant ar išlipant (V97.1) 

V97.1 Asmuo, suţeistas įlipant į ar išlipant iš orlaivio 

V97.2 Parašiutininkas, suţeistas per oro transporto įvykį 

Išskyrus: žmogų, besileidžiantį po to, kai įvyko orlaivio avarija (V95–V96) 

V97.3 Asmuo ant ţemės, suţeistas per oro transporto įvykį 

Atsitrenkia iš orlaivio krintantis objektas 

Sužeistas besisukančio propelerio 

Įtrauktas į reaktyvinį variklį 

V97.8 Kiti kitur nepriskirti oro transporto įvykiai 

Sužeidimas dėl orlaivyje esančių įrengimų 

Išskyrus: orlaivio avarijas, neklasifikuojamas kitaip (V95.9) 

oro slėgio pokyčių poveikį kylant ar leidžiantis (W94) 

KITI IR NEPATIKSLINTI TRANSPORTO ĮVYKIAI  

(V98–V99)  

Išskyrus: transporto priemonių avarijas, transporto priemonės tipas – nepatikslintas (V89.-) 

V98 Kiti patikslinti transporto įvykiai 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nelaimingus atsitikimus, kurie atsitinka, vyksta arba yra susiję su: 

• funikulieriais, nebėginiais 

• burinėmis rogėmis (bujeriais) 

• sausumos jachtomis 

• slidinėjimo krėsliniais keltuvais 

• slidinėjimo keltuvais su gondolomis 

įstrigimu ar vilkimu nebėginiame funikulieriuje  

kritimu ar iššokimu iš nebėginio funikulieriaus 

daiktu, išmestu iš nebėginio funikulieriaus ar jo viduje  

V99 Kiti nepatikslinti transporto įvykiai 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŢEIDIMŲ PRIEŢASTYS  

(W00–X59) 

NUKRITIMAI 

(W00–W19) 

Išskyrus: pasikėsinimą (Y01–Y02.-) 

kritimą: 
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• nuo gyvulio (V80.-) 

• nuo degančio pastato ar jo viduje (X00) 

• į ugnį (X00–X04, X08–X09) 

• į vandenį (esant skendimui ar panirimui) (W65–W74) 

• nuo (eksploatuojamų) įrengimų ar jų viduje (W28–W31) 

• nuo transporto priemonės ar jos viduje (V00–V99) 

tyčinį savęs žalojimą (X80–X81.-) 

W00 Griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą, susijusio su: 

• pačiūžomis ir slidėmis (W02.-) 

• laiptais ir laipteliais (W10) 

W01 Griuvimas lygioje vietoje  paslydus, einant ar  uţkliuvus  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: netyčinį kritimą: 

• dėl ledo ar sniego (W00) 

• neklasifikuojamą kitaip (W19) 

• ant ir nuo (plokščio) (nuožulnaus) nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti (W10.1) 

W01.0 Kritimas tame pačiame lygyje paslydus 

Kritimas paslydus ant užterštų ar nušveistų paviršių 

W01.1 Kritimas tame pačiame lygyje suklupus  

Kritimas suklupus ant ar užkliuvus už žmogaus, gyvūnų, daiktų ir kitų išsikišimų bei įdubimų 

W01.2 Kritimas tame pačiame lygyje uţkliuvus 

Kritimas praradus pusiausvyrą 

Išskyrus: kritimą tame pačiame lygyje užkliuvus, kai paskui: 

• paslystama (W01.0) 

• suklumpama (W01.1) 

W02 Kritimas čiuoţiant pačiūţomis, šliuoţiant slidėmis, vaţinėjantis riedučiais ir  riedlentėmis  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su pėsčiuoju (V00.-) 

susidūrimą, kuriame dalyvauja neįgaliojo asmens vežimėlis (W05) 

W02.0 Kritimas, susijęs su riedučiais  

Kritimas, susijęs su: 

• ratukinėmis pačiūžomis 

• riedučiais 

• riedslidėmis 

W02.1 Kritimas, susijęs su riedlente 

W02.2 Kritimas, susijęs su vandens slidėmis 

W02.3 Kritimas, susijęs su slidėmis, skirtomis čiuoţimui sniegu 

W02.4 Kritimas, susijęs su snieglente 
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W02.5 Kritimas, susijęs su pačiūţomis 

W02.6 Kritimas, susijęs su (nevarikliniu) paspirtuku 

Kritimas, susijęs su paspirtuku, neklasifikuojamas kitaip 

W02.7 Kritimas, susijęs su kūdikio veţimėliu 

Kritimas, susijęs su: 

• vaikišku vežimėliu 

• stumiamu vežimėliu 

• stumdoma vaikiška kėdute 

W02.8 Kritimas, susijęs su vaikiška vaikštyne 

W02.9 Kritimas, susijęs su kita ir nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemone 

Kritimas: 

• susijęs su motoroleriu 

• sėdint ar lipant į arba išlipant iš prekių vežimėlio 

W03 Kitas griuvimas lygioje vietoje susidūrus su kitu asmeniu ar kitam asmeniui pastūmus 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kritimą dėl pėsčiojo, vykstančio pėsčiomis, susidūrimo su kitu pėsčiomis vykstančiu pėsčiuoju 

Išskyrus: suspaudimą ar stūmimą dėl minios ar paniškai bėgančių žmonių (W52) 

kritimą, susijusį su ledu ar sniegu (W00) 

W04 Kritimas, kai asmuo transportuojamas ar  palaikomas kitų asmenų 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: netyčinį numetimą nešant 

W05 Nukritimas nuo invalido veţimėlio 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: elektrinį  } 

nevariklinį  - neįgaliojo asmens vežimėlį 

neklasifikuojamą kitaip } 

variklinį  } 

Išskyrus: susidūrimą su pėsčiuoju (V00.-) 

W06 Nukritimas nuo lovos 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W06.0 Kritimas, susijęs su dviaukšte lova 

Kritimas, susijęs su dviaukšte lova, neklasifikuojamas kitaip 

Išskyrus: apatinį lovos gultą (W06.6)  

W06.1 Kritimas, susijęs su specialios paskirties lova 

Kritimas, susijęs su lova: 

• ligoninės  

• ortopedine 
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W06.2 Kritimas, susijęs su vaikiška lova 

Kritimas, susijęs su vaikiška lovele 

W06.3 Kritimas, susijęs su pinta vaikiška lovele 

W06.4 Kritimas, susijęs su lopšiu 

W06.5 Kritimas, susijęs su hamaku 

Kritimas, susijęs su vaikišku hamaku 

W06.6 Kritimas, susijęs su tradicine lova 

Kritimas, susijęs su: 

• apatiniu lovos gultu  

• dvigule  } 

• labai didele dvigule (angl. – king) } lova 

• didele dvigule (angl. – queen) } 

• viengule  } 

W06.8 Kritimas, susijęs su kita patikslinta lova 

Kritimas, susijęs su: 

• sudedamąja } 

• sulankstoma } lova 

• futonu (čiužiniu, tiesiamu ant grindų) 

• miegamąja sofa 

• vandens lova  

W06.9 Kritimas, susijęs su nepatikslinta lova 

Kritimas, susijęs su lova, neklasifikuojamas kitaip 

W07 Nukritimas nuo kėdės 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą, susijusį su neįgaliojo asmens vežimėliu (W05) 

kritimą, susijusį su neįgaliojo asmens vežimėliu, susidūrus su pėsčiuoju (V00.-) 

W07.0 Kritimas, susijęs su supamuoju krėslu 

Kritimas, susijęs su supamąja kėde 

W07.1 Kritimas, susijęs su sulankstoma kėde 

Kritimas, susijęs su sudedamąja kėde 

W07.2 Kritimas, susijęs su besisukančia kėde 

Kritimas, susijęs su sukamąja kėde 

W07.3 Kritimas, susijęs su taburete  

W07.4 Kritimas, susijęs su aukšta vaikiška kėdute 

W07.5 Kritimas, susijęs su vonios kėde 

Kritimas, susijęs su dušo kėde 

W07.6 Kritimas, susijęs su naktipuodţio kėdute 

Išskyrus: kritimą nuo unitazo (W18.1) 

W07.7 Kritimas, susijęs su išlankstomu krėslu, turinčiu pakėlimo funkciją 

Kritimas, susijęs su Smoki Dosono (Smokey Dawson) krėslu 
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W07.8 Kritimas, susijęs su kita patikslinta kėde 

Kritimas, susijęs su: 

• krėslu 

• daugiaviete neišardoma sėdyne 

• tachta 

• valgomojo kėde 

• kušete 

• virtuvės kėde 

• giliu krėslu 

• sofa 

W07.9 Kritimas, susijęs su nepatikslinta kėde 

Kritimas, susijęs su kėde, neklasifikuojamas kitaip 

W08 Nukritimas nuo kitų baldų 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą nuo: 

• lovos (W06.-) 

• kėdės (W07.-) 

W08.0 Kritimas, susijęs su kūdikių pervystymo stalu 

W08.1 Kritimas, susijęs su vaikiškais treniruokliais 

Kritimas, susijęs su supamąja konstrukcija kūdikiams 

Išskyrus: kritimą, susijusį su vaikiška vaikštyne (W02.8) 

W08.2 Kritimas, susijęs su stalu 

Išskyrus: kritimą, susijusį su kūdikių pervystymo stalu (W08.0) 

W08.8 Kritimas, susijęs su kitais patikslintais baldais 

W08.9 Kritimas, susijęs su nepatikslintais baldais 

Kritimas, susijęs su baldais, neklasifikuojamas kitaip 

W09 Nukritimas nuo ţaidimų aikštelės įrenginių  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą, susijusį su rekreaciniais įrenginiais (W31.-) 

W09.0 Kritimas, susijęs su nameliu medyje 

Kritimas, susijęs su vaikų žaidimo nameliu 

Išskyrus: kritimą iš medžio (W14) 

W09.1 Kritimas, susijęs su „skraidančiąja lape“ (atrakcionas su skersiniu ir lynu, kuriuo reikia „skristi“) 

Kritimas, susijęs su žaidimų aikštelės įrenginiais – su čiuožimo takeliu ir standžiuoju kanalu, kuriuo galima čiuožti 

W09.2 Kritimas, susijęs su ţaidimų aikštelės laipiojimo prietaisais 

Kritimas, susijęs su: 

• vaikų žaidimų kompleksu, kuriame galima laipioti, kyboti, sėdėti 

• karstyklėmis 

W09.3 Kritimas, susijęs su čiuoţyne 
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Kritimas, susijęs su šliuožykla 

W09.4 Kritimas, susijęs su sūpuoklėmis 

Kritimas, susijęs su aukštomis sūpuoklėmis 

W09.5 Kritimas, susijęs su sūpynėmis 

Kritimas, susijęs su supimosi lenta 

W09.6 Kritimas, susijęs su batutu 

W09.8 Kritimas, susijęs su kitais patikslintais vaikų ţaidimų aikštelės įrenginiais 

W09.9 Kritimas, susijęs su nepatikslintais vaikų ţaidimų aikštelės įrenginiais 

W10 Nukritimas (griuvimas) ant ir nuo laiptų bei pakopų  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kritimą (ant) (nuo) nuolydžio 

W10.0 Kritimas ant ir nuo eskalatoriaus 

W10.1 Kritimas ant ir nuo nenutrūkstamai judančio įrenginio ţmonėms perkelti 

Kritimas ant ir nuo: 

• plokščio  }  

• nuožulnaus  } nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti 

• neklasifikuojamo kitaip }  

W10.2 Kritimas ant ir nuo keleivių laiptelių 

Kritimas, susijęs su ledu ir sniegu ant keleivių laiptelių 

W10.9 Kritimas ant ir nuo kitų ir nepatikslintų laiptų ir laiptelių 

Kritimas ant ir nuo nepatikslintų laiptų ir laiptelių, susijęs su ledu ir sniegu 

Kritimas ant ir nuo: 

• laiptų 

• laiptinės 

Išskyrus: kritimą ant ir nuo skečiamųjų kopėčių (W11) 

W11 Kritimas ant ir nuo kitų pakėlimo įrenginių 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W12 Kritimas ant ir nuo pastolių 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W13 Kritimas statybose 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: pastato ar konstrukcijos nugriuvimą (W20) 

kritimą ar nušokimą nuo degančio pastato ar konstrukcijos (X00) 

W13.0 Kritimas nuo arba per balkoną ar verandą 

Kritimas per angą: 

• balkone 

• verandoje 
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W13.1 Kritimas per langą 

W13.2 Kritimas per stiklines duris 

Apima: įžengimą per stiklines duris 

W13.3 Kritimas nuo stogo 

W13.4 Kritimas per stogą 

Kritimas per angą stoge 

W13.5 Kritimas nuo grindų ar per grindis 

Kritimas per angą grindyse 

W13.8 Kritimas nuo, iš arba per kitą patikslintą pastatą ar konstrukciją 

Kritimas nuo, iš arba per: 

• tiltą 

• lubas 

• tvorą 

• vėliavos stiebą 

• vartus 

• turėklus 

• piloną 

• bokštelį 

• viaduką 

• sieną 

W13.9 Kritimas nuo, iš arba per nepatikslintą pastatą ar konstrukciją 

Kritimas nuo, iš arba per pastatą, neklasifikuojamas kitaip 

W14 Nukritimas nuo medţio 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W15 Nukritimas nuo uolos 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Kritimas nuo gamtinio reljefo objekto: 

• kranto 

• kalno 

• stataus ar staigiai nusileidžiančio žemės sklypo 

W16 Suţeidimas (ne paskendimas) dėl nardymo ar šokinėjimo į vandenį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: atsitiktinį skendimą ir panirimą (W65–W74) 

nardymą esant nepakankamam oro kiekiui (W81) 

oro slėgio poveikį nardant (W94) 

W16.0 Nardymas arba šuoliai į vandenį, kai atsimušama arba atsitrenkiama į dugną 

Išskyrus: atsimušimą arba atsitrenkimą į panirusį objektą (W16.9) 

W16.1 Nardymas arba šuoliai į vandenį, kai atsimušama arba atsitrenkiama į sieną ar šuolių į vandenį 

trampliną 

W16.2 Nardymas arba šuoliai į vandenį, kai atsimušama arba atsitrenkiama į vandens paviršių 
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Išskyrus: atsimušimą arba atsitrenkimą į plūduriuojantį objektą (W16.9) 

W16.9 Kitas ir nepatikslintas kontaktas nardant arba šokant į vandenį, kai asmuo patiria suţeidimą, išskyrus 

skendimą ar panirimą 

Nardymas arba šuoliai į vandenį atsimušant arba atsitrenkiant į: 

• plūduriuojantį -  

• panirusį  - objektą 

W17 Kitas kritimas nuo vieno lygio ant kito 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą nuo, į, iš arba per: 

• pastatą ar konstrukciją (W13.-) 

• uolą, krantą ar kitą gamtinio reljefo objektą (W15) 

• visus aukščiau nurodytus objektus, kai asmuo joja žirgu arba kitu gyvuliu (V80.-) 

• unitazą (W18.1) 

W17.0 Kritimas į kiaurymę 

Kritimas į: 

• įdubą 

• duobę 

W17.1 Kritimas į karjerą 

W17.2 Kritimas į lietaus kanalizaciją 

Kritimas į kanalizacijos šulinį 

W17.3 Kritimas į šachtą 

Kritimas į: 

• kasyklos šachtą 

• rezervuarą 

• šulinį 

W17.4 Kritimas į tuščią plaukimo baseiną 

Kritimas į tuščią: 

• karštą kubilą }  

• sūkurinę vonią - neklasifikuojamą kitaip 

• SPA vonią }  

Išskyrus: kritimą į plaukimo baseiną (W16.1) 

W17.8 Kitas patikslintas kritimas iš vieno lygio į kitą lygį 

Kritimas nuo: 

• prieplaukos 

• šieno stirtos 

W17.9 Nepatikslintas kritimas iš vieno lygio į kitą lygį 

Kritimas iš vieno lygio į kitą lygį, neklasifikuojamas kitaip 

W18 Kitas griuvimas lygioje vietoje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W18.0 Kritimas atsitrenkus į objektą 

W18.1 Kritimas nuo unitazo 
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Išskyrus: kritimą, susijusį su naktipuodžio kėdute (W07.6) 

W18.2 Kritimas vonioje ar duše arba kritimas į vonią ar dušą 

Išskyrus: tą patį su skendimu ar panirimu: 

• po kritimo į vonią (W66.0) 

• esant vonioje (W65.0) 

W18.8 Kitas patikslintas kritimas tame pačiame lygyje 

W18.9 Nepatikslintas kritimas tame pačiame lygyje 

Kritimas tame pačiame lygyje, neklasifikuojamas kitaip 

W19 Nepatikslintas nukritimas (griuvimas) 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: netyčinį kritimą, neklasifikuojamą kitaip 

NEGYVŲ MECHANINIŲ JĖGŲ POVEIKIS  

(W20–W49)  

Išskyrus: pasikėsinimą (X85–Y09) 

kontaktą arba susidūrimą su gyvūnais ar žmonėmis (W50–W64) 

tyčinį savęs žalojimą(X60–X84) 

W20 Mesto, išmesto ar krintančio objekto smūgis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: įgriuvą nesukeliant dusinimo ar uždusimo 

pastato nugriuvimą, išskyrus gaisro atveju 

krintančius: 

• uolos nuolaužas 

• akmenis 

• medžius 

Išskyrus: degančio pastato nugriuvimą (X00) 

krintantį objektą vykstant: 

• katastrofai (X34–X39) 

• įrenginių avarijai (W24, W28–W31) 

• transporto įvykiui (V00–V99) 

atvejų, kai objektas pradeda judėti dėl: 

• sprogimo (W35–W40) 

• šaunamojo ginklo iššovimo (W32, W34.-) 

sporto įrangos (W21.-) 

W21 Atsitrenkimas į sportinį inventorių ar smūgis juo 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W21.0 Atsitrenkimas į lazdą ir raketę arba smūgis lazda ir rakete 

Atsitrenkimas į arba smūgis: 

• kuoka 

• rankoje laikoma lazda 

• ritulio lazda 
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W21.1 Atsitrenkimas į arba smūgis kamuoliu 

Atsitrenkimas į arba smūgis ledo ritulio rituliu 

W21.2 Atsitrenkimas į arba smūgis objektu ar konstrukcija sporto aikštelėje arba šalia jos 

Atsitrenkimas į įrangą ar konstrukciją, skirtą sportui, pavyzdžiui, tinklą, tinklo stulpą, regbio stulpą ar vartų stulpą 

Išskyrus: atsitrenkimą į rankinę sporto įrangą: 

• kamuolį (W21.1) 

• lazdą ar raketę (W21.0) 

• neklasifikuojamą kitaip (W21.9) 

W21.8 Atsitrenkimas į arba smūgis kita sporto įranga 

W21.9 Atsitrenkimas į arba smūgis nepatikslinta sporto įranga 

W22 Atsitrenkimas į kitus objektus ar smūgis jais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: atsitrenkimą į sieną 

W23 Patekimas, sutraiškymas, suspaudimas tarp objektų  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: sužeidimus, kuriuos sukelia: 

• pjaustymo ar pramušamieji / perduriamieji įrankiai (W25–W27) 

• kėlimo ir pavarų įtaisai (W24) 

• įrenginiai (W28–W31) 

• nevarikliniai rankiniai įrankiai (W27) 

• transporto priemonė, naudojama gabenimui (V00–V99) 

mesto, paleisto ar krintančio objekto smūgis (W20) 

W23.0 Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba suţnybimas durimis arba tarp durų 

Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba sužnybimas tarp: 

• besisukančių durų 

• slankiojamųjų durų ir durų staktos 

W23.8 Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba suţnybimas objektuose arba tarp jų 

Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba sužnybimas tarp: 

• sulankstomų daiktų 

• judančių objektų 

• pakavimo dėžės ir grindų paskui, kai dėžė paleidžiama 

• žaidimų aikštelės įrenginių 

• stacionarių ir judančių objektų 

• skalbyklės gręžtuvo 

Išskyrus: įstrigimą, suspaudimą, privėrimą arba sužnybimą durimis ar tarp jų (W23.0) 

W24 Sąlytis su pakėlimo ar transportavimo įrenginiais, neklasifikuojamas kitur  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: grandininę gervę 

diržinę pavarą 

skriemulį (bloką) 

lyną 
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pavarų dirželį ar perjungimo lyną 

gervę 

vielą 

Išskyrus: transporto įvykius (V00–V99) 

W25 Sąlytis su aštriu stiklu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kritimą, susijusį su stiklu (W00–W19) 

skraidančius stiklo gabalėlius, susidarančius dėl sprogimo ar šaunamojo ginklo iššovimo (W32–W40) 

W26 Sąlytis su peiliu, kardu ar durklu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

 

W27 Sąlytis su nemotoriniais įrankiais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kirvį  

skardinių atidarytuvą, neklasifikuojamą kitaip 

kaltą 

šakes 

rankinį pjūklą 

kauptuką 

ledkirtį 

adatą 

popieriaus pjaustiklį 

keltuvą su šakėmis 

grėblį 

žirkles 

atsuktuvą 

nevariklinę siuvimo mašiną 

kastuvą 

Išskyrus: poodinę adatą (W46) 

W28 Sąlytis su motorine vejapjove 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: elektros srovės poveikį (W86) 

W29 Sąlytis su kitais motoriniais įrankiais ir namų apyvokos mechanizmais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pastaba: variklinis rankinis įrankis yra rankinis, nešiojamas įrankis, varomas elektra, benzino varikliu ar kitu negyvu 

energijos šaltiniu. 

Išskyrus: kontaktą su: 

• įkaitusiais: 

 • varikliais, įrengimais ir įrankiais (X17) 

 • buitiniais prietaisais (X15) 
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• nevarikliniais buitiniais įrenginiais (W27) 

• varikline vejapjove (W28) 

elektros srovės poveikį (W86) 

W29.0 Kontaktas su varikliniu smulkintuvu 

Kontaktas su varikline mėsos pjaustykle 

Išskyrus: kontaktą su: 

• elektriniu peiliu (W29.6) 

• pramoniniu (-e) mėsos: 

 • smulkintuvu (W31.8) 

 • pjaustykle (W31.8) 

W29.1 Kontaktas su varikliniu pjūklu 

Kontaktas su: 

• diskiniu pjūklu 

• pjūkleliu 

Išskyrus: kontaktą su: 

• grandininiu pjūklu (W29.2) 

• pramoniniu pjūklu: 

 • diskiniu  }  

 • sudėtiniu  } (W31.2) 

• nevarikliniu pjūklu (W27) 

W29.2 Kontaktas su grandininiu pjūklu 

W29.3 Kontaktas su varikliniu vinių pistoletu 

Kontaktas su varikliniu segikliu 

W29.4 Kontaktas su suvirinimo įranga 

W29.5 Kontaktas su varikliniu gręţtuvu 

Išskyrus: variklinį gręžtuvą (W27) 

W29.6 Kontaktas su elektriniu peiliu 

W29.8 Kontaktas su kitais patikslintais varikliniais rankiniais įrankiais ir buitiniais įrenginiais 

Kontaktas su: 

• trintuvu 

• skardinių atidarytuvu 

• džiovintuvu (drabužių) (centrifuga) 

• kraštų apdailinimo / pjaustymo staklėmis 

• elektriniu ventiliatoriumi 

• gyvatvorės kirptuvu 

• maišytuvu 

• varikliniais: 

 • sodo įrankiais  }  

 • buitiniais įrenginiais - neklasifikuojamais kitaip 

• siuvimo mašina 

• skalbykle 

Išskyrus: kontaktą su varikline vejapjove (W28) 

W29.9 Kontaktas su nepatikslintais varikliniais rankiniais įrankiais ir buitiniais įrenginiais 

Kontaktas su „pasidaryk pats“ tipo įrankiu, neklasifikuojamas kitaip 



898 

 

W30 Sąlytis su ţemės ūkio mechanizmais  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: gyvulių traukiamas ūkio mašinas 

Išskyrus: kontaktą su žemės ūkio mašinomis, varomomis savo galia, arba traukiamomis kitos transporto priemonės 

(V00–V99) 

elektros srovės poveikį (W86) 

darbo veleną (DV, angl. – PTO) (W24) 

transporto įvykį, susijusį su: 

• dviračiais, triračiais ar keturračiais žemės ūkio paskirties motociklais (V86.-) 

• specialiosiomis transporto priemonėmis, dažniausiai naudojamomis žemės ūkyje (V84.-) 

W30.0 Kontaktas su grūdų sraigtu, elevatoriumi ir konvejeriu 

W30.1 Kontaktas su derliaus nuėmimo mašinomis 

Kontaktas su: 

• kombainu 

• medvilnės surinkimo mašina 

• pjaunamąja 

• smulkių grūdų kombainu 

• kuliamąja 

Išskyrus: priekabas medvilnės pusgaminiams (W30.8) 

grūdų bunkerį-priekabą (W30.8) 

kontaktą su pervežamu kombainu (V84.9) 

medvilnės nuėmimo ir apdorojimo mašinas (W30.8) 

W30.2 Kontaktas su įranga, kurią traukia arba varo traktorius 

Kontaktas su nejudančia ar remontuojama įranga, kurią traukia arba varo traktorius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W30.20 Kontaktas su rankiniu (dirvos) grąţtu 

W30.21 Kontaktas su kapokle 

W30.22 Kontaktas su sėjimo ir sodinimo padargais 

Kontaktas su sėjamąja 

W30.23 Kontaktas su arimo ir kultivavimo padargais 

Kontaktas su: 

• plūgu 

• skarifikatoriumi 

W30.24 Kontaktas su trąšų barstytuvu 

W30.28 Kontaktas su kita patikslinta įranga, kurią traukia arba varo traktorius 

W30.29 Kontaktas su nepatikslinta įranga, kurią traukia arba varo traktorius 

W30.3 Kontaktas su šieno pakavimo presais arba šienavimo padargais 

Kontaktas su šieno: 

• deriku 

• grėbliu 

W30.8 Kontaktas su kitomis patikslintomis ţemės ūkio mašinomis 
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Kontaktas su: 

• priekaba medvilnės pusgaminiams 

• grūdų bunkeriu-priekaba 

• medvilnės nuėmimo ir apdorojimo mašina  

• lauko bunkeriu 

W30.9 Kontaktas su nepatikslintomis ţemės ūkio mašinomis 

Kontaktas su ūkio mašinomis, neklasifikuojamas kitaip 

W31 Sąlytis su kitais ir nepatikslintais mechanizmais  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kontaktą su: 

• įkaitusiais varikliais, įrenginiais ir įrankiais (X17) 

• mašinomis, varomomis savo galia arba traukiamomis transporto priemone (V00–V99) 

• varikliniais rankiniais įrankiais ir buitiniais įrenginiais (W29) 

• varikline vejapjove (W28) 

elektros srovės poveikį (W86) 

W31.0 Kontaktas su kasybos ir ţemės gręţimo mašinomis 

W31.1 Kontaktas su metalo apdirbimo mašinomis 

W31.2 Kontaktas su medienos apdirbimo ir formavimo mašinomis 

W31.3 Kontaktas su pagrindiniu varomuoju įrenginiu 

W31.4 Kontaktas su ţemės rausimo, gremţimo ir kitomis kasinėjimo mašinomis 

W31.8 Kontaktas su kitais patikslintais įrenginiais 

W31.9 Kontaktas su nepatikslintais įrenginiais 

Kontaktas su įrenginiais: 

• neklasifikuojamais kitaip 

• rekreaciniais 

W32 Asmeninio naudojimo šaunamojo ginklo šūvis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: šaunamuosius ginklus, skirtus naudoti viena ranka 

rankinius šaunamuosius ginklus, kurie yra aktyvuojami: 

• oru 

• dujomis 

• paraku 

• spyruokle 

revolverius 

nupjautvamzdžius: 

• graižtvinius šautuvus 

• šratinius šautuvus 

Išskyrus Verio (Very) signalinius pistoletus (W34.9) 

W34 Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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W34.1 Atsitiktinis pneumatinio šautuvo iššovimas 

Atsitiktinis šaunamojo ginklo iššovimas: 

• pneumatiniu šautuvu 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamu ilgavamzdžiu  

• lygiavamzdžiu šautuvu 

• dažasvydžio šautuvu 

• šautuvu, užtaisomu šratais  

W34.2 Atsitiktinis šratinio šautuvo iššovimas 

Atsitiktinis šratinio šautuvo iššovimas: 

• neklasifikuojamo kitaip 

• užtaisomo paraku  

• užtaisomo pompa 

• užsitaisančio automatiškai 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (W32) 

W34.3 Atsitiktinis maţo kalibro šautuvo iššovimas 

Atsitiktinis iššovimas: 

•  .22 kalibro: 

• karinio šautuvo   }  

• medžioklinio šautuvo  - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo  } 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (W32) 

W34.4 Atsitiktinis didelio kalibro šautuvo iššovimas 

Atsitiktinis iššovimas: 

• > .22 kalibro: 

• karinio šautuvo  }  

• medžioklinio šautuvo - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo } 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (W32) 

W34.9 Atsitiktinis kitų ir nepatikslintų šaunamųjų ginklų iššovimas 

Atsitiktinis iššovimas: 

• šaunamojo ginklo, neklasifikuojamo kitaip 

• šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• kulkosvaidžio 

• graižtvinio šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• Verio (Very) signalinio pistoleto [signalinės raketos+ 

Šautinė žaizda, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: rankinį šaunamąjį ginklą (W32) 

W35 Garo katilo sprogimas ar trūkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W36 Dujų cilindro sprogimas ar trūkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-)) 

Apima: aerozolio pakuotę 

suspausto oro balioną 

suspaustų dujų balioną 
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W37 Padangos, vamzdţio ar ţarnos su slėgiu sprogimas ar trūkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W38 Kitų patikslintų įrenginių sprogimas ar trūkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W39 Fejerverko sprogimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W40 Kitų medţiagų sprogimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: sprogstamąsias medžiagas 

sprogimą (viduje): 

• sąvartyne 

• gamykloje 

• grūdų saugykloje 

• amunicijos saugyklose 

• neklasifikuojamą kitaip 

sprogiąsias dujas 

W41 Didelio spaudimo srovės poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima:   hidraulinius purškimo įtaisus 

   pneumatinius purškimo įtaisus 

W42 Triukšmo poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima:   garso bangas 

   ultragarso bangas 

W43 Vibracijos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: infragarso bangas 

W44 Svetimkūnis, patekęs į vidų per akį ar  natūralią  angą  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: koroziją skatinančius skysčius (X49) 

svetimkūnio įkvėpimą arba nurijimą, sukeliantį kvėpavimo takų obstrukciją (W78–W80) 

W45 Svetimkūnis ar kitas objektas, patekęs į vidų per odą 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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W45.0 Auskarų vėrimas į bet kurią kūno vietą 

Savanoriškas auskarų vėrimas / papuošalai į: 

• lyties organus 

• liežuvį 

W45.9 Svetimkūnis arba objektas, patenkantis per odą 

Standaus popieriaus krašto } 

Vinies  -patekimas per odą 

Rakšties  } 

Metalinės skardinės dangtelio } 

Išskyrus: kontaktą su: 

• rankiniais įrankiais (nevarikliniais) (varikliniais) (W27–W29) 

• poodine adata (W46) 

• peiliu, kardu ar durklu (W26) 

• aštriu stiklu (W25) 

smūgio objektus (W20–W22) 

W46 Kontaktas su poodine adata 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W49 Kitų ir nepatikslintų negyvų mechaninių jėgų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: neįprastas gravitacines *G+ jėgas 

GYVŲ JĖGŲ SUKELTAS MECHANINIS POVEIKIS  

(W50–W64) 

Išskyrus: įkandimus, nuodingus (X20–X29) 

įgėlimus (nuodingus) (X20–X29) 

W50 Kito asmens uţkliudymas, pastūmimas, spyris, sumušimas, apdraskymas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: pasikėsinimus (X85–Y09) 

smūgių objektus (W20–W22) 

W51 Atsimušimas arba atsitrenkimas į kitą asmenį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: susidūrimą su asmeniu, vykstančiu pėsčiųjų transporto priemone (V00.-) 

kritimą dėl pėsčiojo, vykstančio pėsčiomis, susidūrimo su kitu pėsčiomis vykstančiu pėsčiuoju (W03) 

W52 Sutraiškymas, suspaudimas, sumindymas minios ar kilus panikai 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W53 Ţiurkės sukandţiojimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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W54 Šuns sukandţiojimas ar partrenkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W54.0 Šuns įkandimas 

W54.8 Kitas kontaktas su šunimi 

Šuns užpuolimas 

W55 Kito ţinduolio sukandţiojimas ar partrenkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kontaktą su jūros žinduoliais (W56.-) 

W55.0 Ţirgo įkandimas arba uţpuolimas 

W55.1 Katės įkandimas arba uţpuolimas 

Katės įdrėskimas 

W55.2 Galvijų įkandimas arba uţpuolimas 

Įkandimas arba užpuolimas: 

• buivolo 

• buliaus 

• jaučio 

• karvės 

W55.3 Avies įkandimas arba uţpuolimas 

W55.8 Kito patikslinto ţinduolio įkandimas arba uţpuolimas 

W55.9 Nepatikslinto ţinduolio įkandimas arba uţpuolimas 

W56 Sąlytis su jūros gyvūnu 

Jūros gyvūno įkandimas arba užpuolimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: nuodingus jūros gyvūnus (X26.-) 

W56.0 Kontaktas su rykliu 

W56.8 Kontaktas su kitu patikslintu jūros gyvūnu 

W56.9 Kontaktas su nepatikslintu jūros gyvūnu 

W57 Nenuodingų vabzdţių ir kitų nenuodingų nariuotakojų sukandţiojimas  ar įgėlimas 

1923 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W58 Krokodilo sukandţiojimas  ar partrenkimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W59 Kitų roplių sukandţiojimas ar partrenkimas  

1923 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W59.0 Nenuodingos gyvatės įkandimas arba suspaudimas 

W59.1 Gyvatės įkandimas arba suspaudimas, neţinant, ar gyvatė nuodinga, ar nenuodinga 

Gyvatės įkandimas arba suspaudimas, neklasifikuojamas kitaip 

W59.8 Kito patikslinto roplio įkandimas arba suspaudimas 

Nenuodingo driežo įkandimas arba suspaudimas  

W60 Sąlytis su augalų spygliais, dygliais ir  aštriais lapais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W61 Kontaktas su paukščiais 

Įkandimas  }  

Įkirtimas   - paukščio 

Užpuolimas  }  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: sužeidimą, kurį sukelia žemyn smingantis paukštis 

W61.0 Kontaktas su šarka 

W61.8 Kontaktas su kitu patikslintu paukščiu 

W61.9 Kontaktas su nepatikslintu paukščiu 

W64 Kitų ir nepatikslintų gyvų mechaninių jėgų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

ATSITIKTINIS PASKENDIMAS   

(W65–W74)  

Išskyrus: skendimą ir panirimą dėl: 

• katastrofos (X34–X39) 

• transporto įvykių (V00–V99) 

• vandens transporto įvykių (V90.-, V92.-) 

W65 Paskendimas  vonioje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W65.0 Skendimas ir panirimas esant vonioje 

Skendimas ir panirimas esant vonioje su SPA čiurkšlėmis 

W65.1 Skendimas ir panirimas esant SPA, sūkurinėje vonioje ir karštame kubile 

Skendimas ir panirimas esant: 

• karštame kubile }  

• sūkurinėje vonioje } neklasifikuojamoje kitaip 

• SPA   }  

Neapima: skendimo ir panirimo esant lauko karštame kubile, sūkurinėje vonioje, SPA (W67.1) 
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W66 Paskendimas  įkritus į vonią 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W66.0 Skendimas ir panirimas po kritimo į vonią 

Skendimas ir panirimas po kritimo į vonią su SPA čiurkšlėmis 

W66.1 Skendimas ir panirimas po kritimo į SPA sūkurinę vonią ir karštą kubilą 

Išskyrus: skendimą ir panirimą po kritimo į lauko karštą kubilą, sūkurinę vonią, SPA (W68.1) 

W67 Paskendimas plaukymo baseine 

 Pastaba:  kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W67.0   Skendimas ir panirimas esant baseine 

W67.1 Skendimas ir panirimas esant lauko SPA, sūkurinėje vonioje ir karštame kubile 

Išskyrus: skendimą ir panirimą esant karštame kubile, sūkurinėje vonioje, SPA (W65.1) 

W68 Paskendimas  įkritus į plaukymo baseiną 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W68.0 Skendimas ir panirimas po kritimo į baseiną 

W68.1 Skendimas ir panirimas po kritimo į lauko SPA, sūkurinę vonią ir karštą kubilą 

Išskyrus: skendimą ir panirimą po kritimo į vidaus karštą kubilą, sūkurinę vonią, SPA (W66.1) 

W69 Paskendimas natūraliame vandens telkinyje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: ežerus 

atvirą jūrą 

upes 

upelius 

W70 Paskendimas įkritus į  vandens telkinį 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W73 Kitas patikslintas paskendimas  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: aušinimo bakus 

rezervuarus 

W74 Nepatikslintas paskendimas  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: skendimą, neklasifikuojamą kitaip 

kritimą į vandenį, neklasifikuojamą kitaip 
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KITOKS ATSITIKTINIS KVĖPAVIMO SUTRIKDYMAS  

(W75–W84)  

W75 Atsitiktinis uţdusimas ir uţspaudimas lovoje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: uždusimą ir už(si)smaugimą dėl: 

• paklodžių ir užvalkalų 

• motinos kūno 

• pagalvės 

W76 Kitoks atsitiktinis pasikorimas ir pasismaugimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W77 Grėsmė kvėpavimui dėl įgriuvimo,  ţemių ar kitų medţiagų uţgriuvimo 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: įgriuvą, neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: įgriuvą, kurią sukėlė katastrofa (X34–X39) 

įgriuvą nesukeliant dusinimo ar uždusimo (W20) 

W78 Skrandţio turinio  įkvėpimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: vėmalų aspiraciją ir įkvėpimą (į kvėpavimo takus), neklasifikuojamą kitaip  

asfiksija (deguonies badas)   - dėl vėmalų *atryto maisto+ 

užspringimas   }vėmalais *atrytu maistu+ 

uždusimas  - vėmalais *atrytu maistu+ 

 

trachėjos suspaudimas  }   

kvėpavimo sutrikdymas  }  dėl vėmalų stemplėje 

kvėpavimo obstrukcija  }  

Išskyrus: sužeidimą, išskyrus kvėpavimo takų asfiksiją ar obstrukciją, kurį sukelia vėmalai (W44) 

stemplės obstrukcijas dėl vėmalų nenurodant kvėpavimo takų asfiksijos ar obstrukcijos (W44) 

W79 Maisto įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją (uţsikimšimą) 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: *bet kokio+ maisto aspiracija ir įkvėpimas (į kvėpavimo takus) NKN  

asfiksiją  -dėl maisto *įskaitant kaulus ar sėklas+ 

užspringimą  } maistu *įskaitant kaulus ar sėklas+ 

uždusimą  - dėl maisto *įskaitant kaulus ar sėklas+ 

 

trachėjos suspaudimą } 

kvėpavimo sutrikdymą  }  dėl maisto stemplėje 

kvėpavimo takų obstrukciją }  

ryklės obstrukciją dėl maisto (vienkartinės dozės)  

Išskyrus: vėmalų įkvėpimą (W78) 
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sužeidimą, išskyrus kvėpavimo takų asfiksiją ar obstrukciją, kurį sukelia maistas (W44) 

stemplės obstrukciją maistu nenurodant kvėpavimo takų asfiksijos ar obstrukcijos (W44) 

W80 Kitų medţiagų įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją (uţsikimšimą) 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: svetimkūnio, išskyrus maistą ar vėmalus, aspiraciją ir įkvėpimą (į kvėpavimo takus), neklasifikuojamą kitaip 

asfiksiją (nuo) } 

užspringimą (kuo)- bet kokiu daiktu, išskyrus maistą ar vėmalus, kuris patenka per nosį arba burną 

uždusimą }  

trachėjos suspaudimą }  

kvėpavimo sutrikdymą  }  svetimkūniu stemplėje 

kvėpavimo obstrukciją  }  

svetimkūnį nosyje  

ryklės obstrukciją svetimkūniu  

Išskyrus: vėmalus arba maisto įkvėpimą (W78–W79)  

sužeidimą, išskyrus kvėpavimo takų asfiksiją ar obstrukciją, kurį sukelia maistas (W44) 

stemplės obstrukciją svetimkūniu nenurodant kvėpavimo takų asfiksijos ar obstrukcijos (W44) 

W80.0 Moneta 

W80.1 Ţaislas 

Žaislo dalis 

W80.2 Baterija 

W80.8 Kitas patikslintas objektas 

Apima: gleives 

skreplius 

W80.9 Nepatikslintas objektas 

 

W81 Atsidūrimas aplinkoje su sumaţėjusiu deguonies kiekiu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: atsitiktinį uždarymą šaldytuve ar kitoje hermetiškoje erdvėje 

nardymą esant nepakankamam oro kiekiui 

Išskyrus: uždusimą dėl plastikinio maišelio (W83) 

W83 Kitas patikslintas kvėpavimo sutrikdymas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: uždusimą dėl plastikinio maišelio 

W84 Nepatikslintas kvėpavimo sutrikdymas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima:     asfiksiją, neklasifikuojamą kitaip 

 aspiraciją, neklasifikuojamą kitaip uždusimą, neklasifikuojamą kitaip 
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ELEKTROS SROVĖS, RADIACIJOS IR EKSTREMALIOS APLINKOS ORO TEMPERATŪROS 

BEI SLĖGIO POVEIKIS  

(W85–W99)  

Išskyrus: nenormalias paciento reakcijas dėl gydymo komplikacijos nenurodant nelaimingo atsitikimo (Y84.2) 

poveikio: 

• gamtinio: 

 • šalčio (X31) 

 • karščio (X30) 

 • radiacijos, neklasifikuojamos kitaip (X39) 

• saulės šviesos (X32) 

nelaimingus atsitikimus pacientams teikiant chirurginę pagalbą ir medicinos priežiūrą (Y63.2–Y63.5) 

nukentėjusiuosius nuo žaibo (X33) 

W85 Elektros perdavimo linijų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W86 Kitos patikslintos elektros srovės poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

W87 Nepatikslintos elektros srovės poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nudegimus arba kitus sužeidimus dėl elektros srovės, neklasifikuojamus kitaip 

elektros smūgį, neklasifikuojamą kitaip 

žuvimą nuo elektros srovės, neklasifikuojamą kitaip 

W88 Jonizuojančiosios radiacijos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: radioaktyvius izotopus 

rentgeno spindulius 

W89 Dirbtinės matomos ir ultravioletinės šviesos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: suvirinimo šviesą (lanką) 

W90 Kitos nejonizuojančiosios radiacijos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: infraraudonąją -  

lazerinę           - spinduliuotę 

radijo dažnio    }  

W91 Nepatikslinto tipo radiacijos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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W92 Dirbtinio didelio karščio poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kontaktą su įkaitusiais paviršiais ir įkaitusiomis medžiagomis (X10–X19) 

dūmų, ugnies ir liepsnos poveikį (X00–X09) 

W93 Dirbtinio didelio šalčio poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kontaktą arba įkvėpimą: 

• sauso ledo 

• suskystinto: 

 • oro 

 • vandenilio 

 • azoto 

ilgo buvimo šaldymo kameroje poveikis 

W94 Didelio ir kintančio oro slėgio poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: didelį oro slėgį dėl greito leidimosi vandenyje 

atmosferinio slėgio sumažėjimą kylant į paviršių: 

• giluminiame nardyme 

• iš po žemės 

buvimą ar užsitęsusį apsilankymą dideliame aukštyje, kuris sukelia: 

• deguonies stoką (anoksiją) 

• barodontalgiją 

• barotitą 

• deguonies trūkumą audiniuose (hipoksiją) 

• aukštumų ligą 

staigų oro slėgio pasikeitimą orlaivyje kylant arba leidžiantis 

Išskyrus: tą patį dėl hiperbarinės deguonies terapiją (Y84.8) 

W99 Kitų ir nepatikslintų dirbtinių aplinkos veiksnių poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

DŪMŲ, GAISRO IR LIEPSNOS POVEIKIS  

(X00–X09)  

Apima: žaibo sukeltą gaisrą 

Išskyrus: tyčinį padegimą (X97.0-) 

šalutinį gaisrą, kylantį dėl sprogimo (W35–W40) 

transporto įvykius (V00–V99) 

X00 Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: didelį gaisrą  

nugriuvimą   }  
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kritimą nuo    - degančio pastato arba konstrukcijos 

smūgį objektu, krentančiu nuo-  

šuolį nuo    }  

gaisrą              }   {  

išsilydymą              }   , elektros įrangos, baldų 

rusenimą              }   {  

X01 Nekontroliuojamos ugnies ne pastate ar statinyje poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: miško gaisrą 

X02 Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: gaisrą: 

• židinyje 

• viryklėje 

X03 Kontroliuojamo gaisro ne pastate ar statinyje poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: laužą lauke 

X04  Labai degių  medţiagų degimo poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: užsidegimą: 

• gazolino 

• žibalo 

• benzino 

X05 Naktinių drabuţių degimo ar lydymosi poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X06 Kitų drabuţių ar papuošalų degimo ar lydymosi poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: užsidegimą - plastikinių papuošalų 

išsilydymą  }  

X08 Patikslintų dūmų, gaisro  ir liepsnos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X09 Nepatikslintų dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: degimą, neklasifikuojamą kitaip 
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Sudeginimą, neklasifikuojamą kitaip 

SĄLYTIS  SU KARŠČIU IR KARŠTOMIS  MEDŢIAGOMIS  

(X10–X19)  

Išskyrus: poveikį: 

• per didelio gamtinio karščio (X30) 

• gaisro ir liepsnos (X00–X09) 

X10 Sąlytis su karštu maistu, gėrimais, riebalais ir maistiniais aliejais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: kontaktą su vandens garais ir karštais garais, kylančiais nuo maisto (X13.1) 

X10.0 Kontaktas su karštu gėrimu 

X10.1 Kontaktas su karštu maistu 

X10.2 Kontaktas su karštais riebalais ir aliejais, skirtais valgiui gaminti 

X11 Sąlytis su karštu vandentiekio vandeniu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X11.0 Kontaktas su karštu tekančiu vandentiekio vandeniu 

Kontaktas su karštu vandentiekio vandeniu tekančiu: 

• iš žarnos 

•  duše 

Išskyrus: karštą vandenį, neklasifikuojamą kitaip (X12) 

X11.1 Kontaktas su karštu vandentiekio vandeniu, esančiu talpoje 

Kontaktas su karštu vandentiekio vandeniu, esančiu: 

• vonioje 

• kibire 

• kubile 

Išskyrus: kitą verdantį vandenį, ne karšto vandentiekio vandens (X12) 

karštą vandenį, neklasifikuojamą kitaip (X12) 

vandenį, šildomą ant viryklės (X12) 

X11.8 Kontaktas su kitu patikslintu karštu vandentiekio vandeniu 

Kontaktas su karštu vandentiekio vandeniu, esančiu talpoje, kuris: 

• nukrinta 

• yra metamas 

X11.9 Kontaktas su nepatikslintu karštu vandentiekio vandeniu 

X12 Sąlytis su kitais karštais skysčiais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: Kontaktą su kitu verdančiu vandeniu, ne karštu vandentiekio vandeniu 

karštą vandenį, neklasifikuojamą kitaip 

vandenį, šildomą ant viryklės 
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Išskyrus: įkaitusius (skystuosius) metalus (X18) 

karštą kavą, arbatą ar kitus karštus gėrimus (X10.0) 

X13 Sąlytis su vandens garais ir karštais garais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-)  

X13.0       Kontaktas su vandens garais iš variklinės transporto priemonės radiatoriaus 

X13.1 Kontaktas su vandens garais ir karštais garais, kylančiais nuo maisto 

X13.8 Kontaktas su vandens garais ir karštais garais nuo kitų šaltinių 

X13.9 Kontaktas su nepatikslintais vandens garais ir karštais garais 

X14 Sąlytis su karštu oru ir dujomis 

Pastaba: V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: įkaitusio oro ir dujų įkvėpimą 

X15 Sąlytis su karštais namų apyvokos daiktais  

Pastaba: V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: šildymo prietaisus (X16) 

X15.0 Kontaktas su įkaitusia virykle, orkaite ar kaitlente 

Kontaktas su: 

• virykle, neklasifikuojama kitaip 

• viryklėle 

X15.1 Kontaktas su įkaitusiu prikaistuviu arba keptuve 

Kontaktas su kepimo skarda 

Išskyrus: elektrinę keptuvę (X15.8) 

X15.2 Kontaktas su įkaitusiu skrudintuvu 

Išskyrus: sumuštinių keptuvę (X15.8) 

X15.3 Kontaktas su įkaitusiu virduliu 

X15.4 Kontaktas su įkaitusiu drabuţių lygintuvu arba presu 

X15.5 Kontaktas su įkaitusia kepsnine 

X15.8 Kontaktas su kitais patikslintais įkaitusiais buitiniais prietaisais 

Kontaktas su: 

• elektrine keptuve 

• prietaisais plaukams tvarkyti 

• sumuštinių keptuve 

• vaflių keptuve 

X15.9 Kontaktas su nepatikslintais įkaitusiais buitiniais prietaisais 

X16 Sąlytis su karštais šildymo įrenginiais, radiatoriais ir vamzdţiais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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X17 Sąlytis su karštais varikliais, mašinomis ir įrankiais 

Pastaba: V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: įkaitusius šildymo prietaisus, radiatorius ir vamzdžius (X16) 

įkaitusius buitinius prietaisus (X15.-) 

X18 Sąlytis su kitais karštais metalais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: skystuosius metalus 

X19 Sąlytis su kitu ir nepatikslintu karščiu ir karštomis medţiagomis 

Pastaba: V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: objektus, kurie paprastai nėra karšti, pvz., daiktus, kurie įkaista, kai name įvyksta gaisras (X00–X09) 

SĄLYTIS SU NUODINGAISIAIS GYVŪNAIS IR AUGALAIS  

(X20–X29)  

1923 

Apima: chemines medžiagas, kurias išleidžia: 

• gyvūnai 

• vabzdžiai 

nuodų išleidimą per geluonį, plaukelius, dyglius, čiuptuvėlius ir kitus nuodus skleidžiančius organus 

nuodingus įkandimus ir įgėlimus 

Išskyrus: nuodingų gyvūnų arba augalų nurijimą (X49) 

X20 Sąlytis su nuodingosiomis gyvatėmis ir drieţais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: nenuodingus driežus (W59.8) 

gyvates, neklasifikuojamas kitaip (W59.1) 

nenuodingas gyvates (W59.0) 

X20.0 Kontaktas su nuodingomis gyvatėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X20.00 Kontaktas su rudąja gyvate 

Kontaktas su: 

• rudąja gyvate: 

 • paprastąja 

 • Rytų 

 • penkiažiede 

 • rudąja Ingramo (pseudonaja ingrami) 

 • pusiasalio 

 • margąja 

 • Tanerio (Tanner) 

 • Vakarų 

• paprastąja rudąja gyvate (pseudonaja affinis) 

• gvardaru (pseudonaja nuchalis) 
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Išskyrus: karališkąją rudąją (X20.03) 

mulga gyvatę (pseudechis australis) (X20.03) 

X20.01 Kontaktas su taipanu 

Kontaktas su: 

• gyvate: 

 • žiauriąja 

 • smulkiažvyne 

• taipanu: 

 • pakrantės 

 • žemyniniu 

 • Papua Naujosios Gvinėjos 

 • Vakarų 

X20.02 Kontaktas su mirtinąja gyvate 

Kontaktas su mirtinąja gyvate: 

• Barklio (Barkly) 

• paprastąja 

• Papua Naujosios Gvinėjos 

• Pilbaros (Pilbara) 

X20.03 Kontaktas su juodąja gyvate 

Kontaktas su: 

• juodąja gyvate: 

 • žydrapilve 

 • paprastąja 

 • Papua Naujosios Gvinėjos 

 • raudonpilve 

 • dėmėtąja 

 • geltonpilve 

• karališkąja rudąja 

• gyvate: 

 • Batlerio (Butler) 

 • Koleto (Collet) 

 • mulga (pseudechis australis) 

X20.04 Kontaktas su tigrine gyvate 

Kontaktas su: 

• variagalve 

• gyvate: 

 • plačiagalve 

 • Klarenso (Clarence) upės 

 • baltagalve 

 • stambiažiede 

 • mažaake 

 • Styvenso (Stephen) dryžuotąja 

• tigrine gyvate: 

 • juodąja 

 • Šapelio salos (Chappell Island) 

 • Krefto (Krefft) 

 • žemynine 

 • Tasmanijos 

 • Vakarų Australijos 

X20.05 Kontaktas su jūros gyvate 

Kontaktas su: 
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• jūros krait gyvate 

• jūros gyvate: 

 • snapiagalve 

 • Hartviko (Hartwick) 

 • alyvine 

 • Stoukso (Stoke) 

 • geltonpilve 

X20.08 Kontaktas su kitomis patikslintomis nuodingomis gyvatėmis 

Kontaktas su: 

• kobra 

 • koraline gyvate 

 • smailiagalve (fer de lance) 

 • krait gyvate 

 • kiauliasnuke gyvate 

 • barškuole 

 • angimi 

 • bronzine gyvate 

X20.09 Kontaktas su nepatikslinta nuodinga gyvate 

Kontaktas su nuodinga gyvate, neklasifikuojama kitaip 

X20.1 Kontaktas su nuodingu drieţu 

Kontaktas su: 

• barzdotuoju driežu 

• šiurpiuoju nuodadančiu 

X21 Sąlytis su nuodingaisiais vorais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: nenuodingus vorus (W57) 

X21.0 Kontaktas su piltuvininkais 

Kontaktas su Australijos žeminiu voru 

X21.1 Kontaktas su Australijos raudonnugariu voru 

Kontaktas su voru: 

• juodoji  -našlė 

• rudoji  } 

• naminiu brėžiu 

• kilpininku (katipo) 

X21.2 Kontaktas su baltauodegiais ir kitais vorais, sukeliančiais nekrozę 

Kontaktas su voru: 

• juoduoju naminiu 

• ruduoju atsiskyrėliu 

• nekrotizuojančiu 

X21.8 Kontaktas su kitu patikslintu voru 

Kontaktas su voru: 

• medžiotoju 

• kryžiuočiu 

• tarantulu 

• šukavoriu 

• plėšriavoriu 
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X21.9 Kontaktas su nepatikslintu voru 

Kontaktas su voru, neklasifikuojamu kitaip 

X22 Sąlytis su skorpionais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X23 Sąlytis su širšėmis, vapsvomis ir bitėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X23.1 Kontaktas su širšėmis 

Kontaktas su vapsvų rūšimis 

X23.2 Kontaktas su vapsvomis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X23.20 Kontaktas su nepatikslintomis vapsvomis 

X23.21 Kontaktas su popierinėmis vapsvomis 

Kontaktas su rūšimis: 

• Polistes 

• Rhopalidia 

X23.22 Kontaktas su klosčiavapsvėmis (Vespula rūšys) 

Kontaktas su vapsvomis: 

• paprastosiomis vapsvomis 

• germaninėmis vapsvomis 

X23.23 Kontaktas su pavieniui gyvenančiomis vapsvomis 

X23.29 Kontaktas su kitomis patikslintomis vapsvomis 

X23.3 Kontaktas su bitėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X23.30 Kontaktas su nepatikslintomis bitėmis 

X23.31 Kontaktas su kamanėmis 

X23.32 Kontaktas su naminėmis bitėmis 

X23.33 Kontaktas su begeluonėmis bitėmis 

X23.39 Kontaktas su kitomis patikslintomis bitėmis 

X24 Sąlytis su šimtakojais ir nuodingaisiais daugiakojais (tropiniais) 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X25 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais nariuotakojais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: nenuodingas skruzdėles (W57) 
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X25.0 Kontaktas su nuodingomis skruzdėlėmis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X25.00 Kontaktas su geliančiomis skruzdėlėmis 

X25.01 Kontaktas su ugninėmis skruzdėlėmis 

Kontaktas su ugninėmis skruzdėlėmis: 

• raudonosiomis įvežtomis 

• Pietų Amerikos 

• atogrąžų 

X25.02 Kontaktas su skruzdėlėmis siuvėjomis 

Kontaktas su medžiuose gyvenančiomis skruzdėlėmis siuvėjomis 

X25.08 Kontaktas su kitomis patikslintomis nuodingomis skruzdėlėmis 

X25.09 Kontaktas su nepatikslintomis nuodingomis skruzdėlėmis 

X25.1 Kontaktas su nuodinga erke 

Kontaktas su erke: 

• gyvūnine 

• kengūrų 

• neklasifikuojama kitaip 

• paralyžiuojančia 

Išskyrus: nenuodingas erkes (W57) 

X25.2 Kontaktas su nuodingais ir dilginančiais vikšrais 

Kontaktas su: 

• drugelio }  

• drugio  } (kokonu) 

Išskyrus: vikšrus, neklasifikuojamus kitaip (W57) 

X25.8 Kontaktas su kitais nuodingais nariuotakojais 

X25.9 Kontaktas su nepatikslintais nuodingais nariuotakojais 

X26 Sąlytis su nuodingaisiais jūrų gyvūnais ir augalais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: nenuodingus jūros gyvūnus (W56.-) 

jūros gyvates (X20.05) 

X26.0 Kontaktas su medūzomis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X26.00 Kontaktas su kubomedūza 

X26.01 Kontaktas su Irukandţi (Irukandji) medūza 

X26.02 Kontaktas su sifonofora (portugališkuoju laiveliu) ir fizalija 

X26.08 Kontaktas su kita patikslinta medūza 

Kontaktas su: 
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• geliančiąja medūza su plaukeliais (hairy stinger) 

• jimble 

• morbaka (morbakka) 

• tamoja (tamoya) 

X26.09 Kontaktas su nepatikslinta medūza 

X26.1 Kontaktas su geliančiomis ţuvimis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X26.10 Kontaktas su karpuotąja ţuvimi 

X26.18 Kontaktas su kita patikslinta geliančia ţuvimi  

Kontaktas su: 

• jūriniu kūjagalviu 

• vilkžuve 

• žuvimis: 

 • šikšnosparninėmis 

 • ilgapelekiais alekčiais 

 • klounžuvėmis 

 • skorpionžuvėmis 

 • geliančiomis, neklasifikuojamos kitaip 

• jūrų gaidžiais  

• sparnuotėmis 

• australiniais jautrykliais 

Išskyrus: dygliauodeges rajas (X26.3) 

X26.2 Kontaktas su nuodingais aštuonkojais 

Kontaktas su aštuonkoju: 

• dryžuotuoju 

• mėlynžiedžiu 

Išskyrus: aštuonkojus, neklasifikuojamus kitaip (W56.8) 

X26.3 Kontaktas su dygliauodege raja 

X26.8 Kontaktas su kitais patikslintais nuodingais jūros gyvūnais ir su nuodingais jūros augalais 

Kontaktas su: 

• kūgeniais 

• koralais 

• jūrų: 

 • pluke 

 • agurku 

 • ežiu 

• geliančiais jūriniais hidroidais 

X26.9 Kontaktas su nepatikslintais nuodingais jūros gyvūnais ir su nepatikslintais nuodingais jūros augalais 

X27 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais gyvūnais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X27.0 Kontaktas su ančiasnapiu 

X27.8 Kontaktas su kitais ir nepatikslintais nuodingais gyvūnais 
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X28 Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais augalais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nuodų arba toksinų įšvirkštimą per augalų dyglius, spyglius ar kitus organus 

Išskyrus: nuodingų augalų nurijimą (X49) 

durtinę žaizdą, neklasifikuojamą kitaip, dėl augalo dyglių ar spyglių (W60) 

X29 Sąlytis su kitais nepatikslintais nuodingaisiais gyvūnais ar augalais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: įgėlimą (nuodingą), neklasifikuojamą kitaip 

nuodingą įkandimą, neklasifikuojamą kitaip 

GAMTOS JĖGŲ POVEIKIS  

(X30–X39)  

X30 Intensyvaus natūralaus karščio poveikis 

Pastaba:  kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: per didelį karštį, kaip saulės smūgio priežastį 

karščio poveikį, neklasifikuojam1 kitaip 

Išskyrus: per didelį dirbtinį karštį (W92) 

X31 Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: per didelį šaltį, kaip priežastį: 

• nušalimų, neklasifikuojamų kitaip 

• imersinės pėdos ar plaštakos 

poveikį: 

• šalčio, neklasifikuojamo kitaip 

• oro sąlygų 

Išskyrus: dirbtinės kilmės šaltį (W93) 

kontaktą su arba įkvėpimą: 

• sauso ledo (W93) 

• suskystintų dujų (W93) 

X32 Saulės šviesos poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X33 Ţaibo auka 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: sužeidimą dėl žaibo sukelto gaisro (X00–X09) 

sužeidimą dėl žaibo sukelto griūvančio medžio ar kito objekto (W20) 

X34 Ţemės drebėjimo auka 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X35 Ugnikalnio išsiverţimo auka 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X36 Griūties, nuošliauţos ir kitokio grunto judėjimo auka  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: katastrofinio pobūdžio purvo nuošliaužą 

Išskyrus: žemės drebėjimą (X34) 

transporto įvykį susiduriant su nejudančia griūtimi arba nuošliauža (V00–V99) 

X37 Katastrofinės audros auka 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: pūgą 

staigią liūtį 

cikloną 

uraganą 

audros sukeltą didžiulę bangą 

viesulą 

liūtinį lietų 

transporto priemonę, nuplautą nuo kelio dėl audros 

Išskyrus: užtvankos ar dirbtinės konstrukcijos nugriuvimą, sukeliantį žemės poslinkį (X36) 

transporto įvykį, įvykusį po audros (V00–V99) 

X38 Potvynio auka 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: potvynį: 

• kylantį dėl nutolusios audros 

• katastrofinio pobūdžio, kylantį dėl tirpstančio sniego 

• kylantį tiesiogiai dėl audros 

Išskyrus: užtvankos ar dirbtinės konstrukcijos nugriuvimą, sukeliantį žemės poslinkį (X36) 

audros sukeltas didžiules bangas: 

• kurią sukelia audra (X37) 

• neklasifikuojamą kitaip (X39) 

X39 Kitų ir nepatikslintų gamtos jėgų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: gamtinę spinduliuotę, neklasifikuojamą kitaip 

audros sukeltą didžiulę bangą, neklasifikuojamą kitaip 

Išskyrus: poveikį, neklasifikuojamą kitaip (X59) 

ATSITIKTINIS APSINUODIJIMAS KENKSMINGOMIS MEDŢIAGOMIS IR JŲ POVEIKIS  

(X40–X49)  
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Apima: netyčinį vaistų perdozavimą, paskirtą arba per klaidą suvartotą netinkamą vaistą ir per neapsižiūrėjimą suvartotą vaistą 

nelaimingus atsitikimus, susijusius su vaistų, medikamentų ir biologinių medžiagų vartojimu atliekant sveikatos priežiūros 

ir chirurginės pagalbos procedūras 

Pastaba: specifinių vaistų ir kitų medžiagų priskirtų triženklių kodų kategorijoms sąrašą galimą rasti Vaistų ir cheminių preparatų 

lentelėje Abėcėlinėje rodyklėje. Alkoholio vartojimo kartu su toliau nurodytomis medžiagomis įrodymai gali būti 

identifikuoti naudojant papildomus kodus Y90–Y91. 

Išskyrus: vartojimą / paskyrimą siekiant nusižudyti arba nužudyti, arba esant ketinimui pakenkti, arba esant kitoms aplinkybėms, 

priskiriamoms X60–X69, X85–X90, Y10–Y19 kategorijoms. 

tinkamai gydymo ar profilaktine doze paskirtų vaistų tinkamo vartojimo, kai tai turi bet kokį neigiamą poveikį (Y40–Y59) 

X40 Atsitiktinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais 

preparatais  ir jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: 4-aminofenolio darinius 

nesteroidinius vaistus nuo uždegimo *NVNU+ 

pirazolono darinius 

salicilatus 

X41 Atsitiktinis apsinuodijimas  antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, 

antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais  bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: vaistus nuo depresijos 

barbitūratus 

hydantoino darinius 

iminostilbenus 

metakvalono junginius 

neuroleptikus 

psichostimuliatorius 

sukcinimidus ir oksazolidino dionus 

raminamuosius vaistus 

X42 Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, 

neklasifikuojamas kitur 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kanapes (junginius) 

kokainą 

kodeiną 

heroiną 

lizergidą *LSD+ 

meskaliną 

metadoną 

morfiną 

opijų (alkaloidus) 

X43 Atsitiktinis apsinuodijimas vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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Apima: parasimpatolitikus [anticholinergikus ir antimuskarininius vaistus] ir spazmolitikus 

parasimpatomimetikus [cholinergikus] 

simpatolitikus [antiadrenerginius] 

simpatomimetikus [adrenerginius] 

X44 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medţiagomis 

bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: medžiagas, pirmiausia veikiančias lygiuosius ir griaučių raumenis bei kvėpavimo sistemą 

anestetikus (bendruosius) (vietinius) 

vaistus infekcijoms gydyti 

vaistus, veikiančius: 

• širdies ir kraujagyslių sistemą 

• virškinimo sistemą 

hormonus ir jų sintetinius analogus 

sistemines ir hematologines medžiagas 

sisteminius antibiotikus ir kitus vaistus infekcijoms gydyti 

gydyti naudojamas dujas 

vietinio panaudojimo (topinius) preparatus 

vakcinas 

vandens balansą reguliuojančiais medžiagas ir vaistus, kurie veikia mineralų ir šlapimo rūgšties metabolizmą 

X45 Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: alkoholį: 

• butilą *1-butanolį+ 

• etilą *etanolį+ 

• izopropilą *2-propanolį+ 

• metilą *metanolį+ 

• neklasifikuojamą kitaip 

• propilą *1-propanolį+ 

fuzelį 

X46 Atsitiktinis apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais 

bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: benzeną ir homologus 

anglies tetrachloridą *tetrachlormetaną+ 

chlorfluorangliavandenilius 

naftą (produktus) 

X47 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis dujomis ir garais bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: metalų dūmus ir garus (X49)  

X47.0 Atsitiktinis apsinuodijimas variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis ir jų poveikis  

X47.1 Atsitiktinis apsinuodijimas suskystintosiomis naftos dujomis [SND] ir jų poveikis 
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Atsitiktinis apsinuodijimas SND balionų dujomis ir jų poveikis 

X47.2 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis buitinėmis dujomis ir jų poveikis 

X47.8 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis 

Atsitiktinis apsinuodijimas ir jų poveikis: 

• anglies monoksidu 

• ašarinėmis dujomis 

• azoto oksidais 

• sieros dioksidu 

X47.9 Atsitiktinis apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis  

X48 Atsitiktinis apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: fumigantus 

fungicidus 

herbicidus 

insekticidus 

rodenticidus 

medienos apsaugines medžiagas 

Išskyrus: papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas (X49) 

X49 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medţiagomis 

bei jų poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: koroziją skatinančias aromatines medžiagas, rūgštis ir ėsdinančius šarmus 

klijus ir lipnias medžiagas 

metalus, įskaitant dūmus ir garus 

dažus ir dažomąsias medžiagas 

papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas  

ap(si)nuodijimą, neklasifikuojamą kitaip 

nuodingus maisto produktus ir nuodingus augalus 

muilus ir plovimo priemones 

Išskyrus: kontaktą su nuodingais gyvūnais ir su nuodingais augalais (X20–X29) 

PERSITEMPIMAS, BASTYMASIS (KELIONĖS) IR NEPRITEKLIAI  

(X50–X57)  

Išskyrus: pasikėsinimą (X85–Y09) 

transporto įvykius (V00–V99) 

X50 Persitempimas bei sunkūs ir kartotiniai judesiai 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kėlimą: 

• sunkių objektų 

• svarmenų 

maratono bėgimą 
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irklavimą 

X51 Bastymasis (kelionės) ir judėjimas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X52 Ilgas buvimas nesvarumo aplinkoje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nesvarumą erdvėlaivyje (imitavimo įrenginys) 

X53 Maisto stygius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: maisto stygių: 

• kaip išsekimo priežastį 

• kaip nepakankamos mitybos priežastį 

• kaip bado priežastį 

Išskyrus: nepakankamą maisto ir vandens suvartojimą dėl apsileidimo (R63.6) 

kitą nepriežiūrą ir palikimą (Y06.0-) 

apsileidimą, neklasifikuojamą kitaip (R46.8) 

X54 Vandens stygius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: vandens stygių: 

• kaip dehidratacijos priežastį 

• kaip išsekimo priežastį 

Išskyrus: nepakankamą maisto ir vandens suvartojimą dėl apsileidimo (R63.6) 

kitą nepriežiūrą ir palikimą (Y06.0-) 

apsileidimą, neklasifikuojamą kitaip (R46.8) 

X57 Nepatikslinti trūkumai 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: skurdą 

 KITŲ IR NEPATIKSLINTŲ VEIKSNIŲ ATSITIKTINIS POVEIKIS  

(X58–X59)  

X58 Kitų patikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X59      Nepatikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nelaimingus atsitikimus, neklasifikuojamus kitaip 

poveikį, neklasifikuojamą kitaip 
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TYČINIAI SUSIŢALOJIMAI 
(X60–X84)  

Apima: tyčinį savęs žalojimą apsinuodijant arba susižalojant 

(mėginimą) nusižudyti 

X60 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais ir 

antireumatiniais preparatais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: 4-aminofenolio darinius 

nesteroidinius vaistus nuo uždegimo *NVNU+ 

pirazolono darinius 

salicilatus 

 

X61 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, 

antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamas kitur 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: vaistus nuo depresijos 

barbitūratus 

hydantoino darinius 

iminostilbenus 

metakvalono junginius 

neuroleptikus 

psichostimuliatorius 

sukcinimidus ir oksazolidino dionus 

raminamuosius vaistus 

 

X62 Tyčinis apsinuodijimas ir apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei 

jų poveikis, neklasifikuojamas kitur 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kanapes (junginius) 

kokainą 

kodeiną 

heroiną 

lizergidą *LSD+ 

meskaliną 

metadoną 

morfiną 

opijų (alkaloidus) 

 

X63 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: parasimpatolitikus [anticholinergikus ir antimuskarininius vaistus] ir spazmolitikus 

Parasimpatomimetikus [cholinergikus] 

simpatolitikus [antiadrenerginius] 
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simpatomimetikus [adrenerginius] 

 

X64 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis 

medţiagomis  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: medžiagas, pirmiausia veikiančias lygiuosius ir griaučių raumenis bei kvėpavimo sistemą 

anestetikus (bendruosius) (vietinius) 

vaistus, veikiančius: 

• širdies ir kraujagyslių sistemą 

• virškinimo sistemą 

hormonus ir jų sintetinius analogus 

sistemines ir hematologines medžiagas 

sisteminius antibiotikus ir kitus vaistus infekcijoms gydyti 

gydyti naudojamas dujas 

vietinio panaudojimo (topinius) preparatus 

vakcinas 

vandens balansą reguliuojančiais medžiagas ir vaistus, kurie veikia mineralų ir šlapimo rūgšties metabolizmą 

X65 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: alkoholį: 

• butilą *1-butanolį+ 

• etilą *etanolį+ 

• izopropilą *2-propanolį+ 

• metilą *metanolį+ 

• neklasifikuojamą kitaip 

• propilą *1-propanolį+ 

fuzelį 

 

X66 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais 

angliavandeniliais ir jų garais  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: benzeną ir homologus 

anglies tetrachloridą *tetrachlormetaną+ 

chlorofluorangliavandenilius 

 naftą (produktus) 

X67 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitomis dujomis ir garais  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Neapima: metalų dūmų ir garų (X69) 

X67.0 Tyčinis apsinuodijimas variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis ir jų poveikis  

X67.1 Tyčinis apsinuodijimas suskystintosiomis naftos dujomis [SND] ir jų poveikis  

Tyčinis apsinuodijimas SND balionų dujomis ir jų poveikis 
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X67.2 Tyčinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis buitinėmis dujomis ir jų poveikis 

X67.8 Tyčinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis 

Tyčinis apsinuodijimas ir jų poveikis: 

• anglies monoksidu 

• ašarinėmis dujomis 

• azoto oksidais 

• sieros dioksidu 

X67.9 Tyčinis apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis 

X68 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas pesticidais  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: fumigantus 

fungicidus 

herbicidus 

insekticidus 

rodenticidus 

medienos apsaugines medžiagas 

Išskyrus: papildomas augalų tręšimo medžiagas ir trąšas (X69) 

X69 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis 

medţiagomis  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: koroziją skatinančias aromatines medžiagas, rūgštis ir ėsdinančius šarmus 

klijus ir lipnias medžiagas 

metalus, įskaitant dūmus ir garus 

dažus ir dažomąsias medžiagas 

papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas  

nuodingus maisto produktus ir nuodingus augalus 

muilus ir plovimo priemones 

X70 Tyčinis susiţalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uţdūstant 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X70.0 Tyčinis savęs ţalojimas pasikariant 

X70.1 Tyčinis savęs ţalojimas pasismaugiant 

Išskyrus: tyčinį savęs žalojimą pasikariant (X70.0) 

X70.2 Tyčinis savęs ţalojimas uţsidusinant 

X71 Tyčinis susiţalojimas pasiskandinant 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X71.0 Tyčinis savęs ţalojimas skandinantis ir paneriant vonioje 

Tyčinis savęs žalojimas skandinantis ir pasineriant vonioje su SPA čiurkšlėmis 

X71.1 Tyčinis savęs ţalojimas skandinantis ir pasineriant baseine 



928 

 

X71.2 Tyčinis savęs ţalojimas skandinantis ir pasineriant gamtiniame vandens telkinyje 

X71.8 Tyčinis savęs ţalojimas skandinantis ir pasineriant kitame patikslintame vandenyje 

X71.9 Tyčinis savęs ţalojimas skandinantis ir pasineriant nepatikslintame vandenyje 

X72 Tyčinis susiţalojimas pistoleto šūviu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: šaunamuosius ginklus, skirtus naudoti viena ranka 

rankinius šaunamuosius ginklus, kurie yra aktyvuojami: 

• oru 

• dujomis 

• paraku 

• spyruokle 

pistoletus 

revolverius 

nupjautvamzdžius: 

• graižtvinius šautuvus 

• šratinius šautuvus 

Išskyrus: Verio (Very) signalinius pistoletus (X74.9) 

X74 Tyčinis susiţalojimas kito ir nepatikslinto šaunamojo ginklo šūviu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X74.1 Tyčinis savęs ţalojimas iššaunant pneumatiniu šautuvu 

Tyčinis savęs žalojimas iššaunant šaunamuoju ginklu: 

• pneumatiniu šautuvu 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamu ilgavamzdžiu  

• lygiavamzdžiu šautuvu 

• dažasvydžio šautuvu 

• šautuvu, užtaisomu šratais 

X74.2 Tyčinis savęs ţalojimas šratiniu šautuvu 

Tyčinis savęs žalojimas iššaunant šratiniu šautuvu: 

• neklasifikuojamas kitaip 

• užtaisomu paraku  

• užtaisomu pompa 

• užsitaisančiu automatiškai 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X72) 

X74.3 Tyčinis savęs ţalojimas maţo kalibro šautuvu 

Tyčinis savęs žalojimas iššaunant: 

•  .22 kalibro: 

• kariniu šautuvu      }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X72) 

X74.4 Tyčinis savęs ţalojimas iššaunant didelio kalibro šautuvu 

Tyčinis savęs žalojimas iššaunant: 

• > .22 kalibro: 
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• kariniu šautuvu      }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X72) 

X74.9 Tyčinis savęs ţalojimas kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais 

Tyčinis savęs žalojimas iššaunant: 

• šaunamuoju ginklu, neklasifikuojamu kitaip 

• šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• kulkosvaidžiu 

• graižtviniu šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• Verio (Very ) pistoletu *signalinėmis raketomis+ 

X75 Tyčinis susiţalojimas sprogstamųjų medţiagų sprogimu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X76 Tyčinis susiţalojimas gaisru ir ugnimi  

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X77 Tyčinis susiţalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais daiktais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X78 Tyčinis  susiţalojimas aštriais daiktais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X78.0 Tyčinis savęs ţalojimas peiliu 

Tyčinis savęs žalojimas: 

• durklu 

• kardu 

X78.1 Tyčinis savęs ţalojimas skustuvo ašmenimis 

X78.2 Tyčinis savęs ţalojimas poodine adata ir švirkštu 

X78.3 Tyčinis savęs ţalojimas stiklu 

X78.8 Tyčinis savęs ţalojimas kitu patikslintu aštriu daiktu 

X78.9 Tyčinis savęs ţalojimas nepatikslintu aštriu daiktu 

X79 Tyčinis susiţalojimas bukais daiktais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X80 Tyčinis susiţalojimas nušokus nuo aukštumos 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: tyčinis kritimas 

X81 Tyčinis susiţalojimas iššokus prieš judantį objektą ar atsigulus jo kelyje 
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X81.0 Tyčinis savęs ţalojimas nušokant ar atsigulant priešais traukinį 

Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais geležinkelio transporto priemonę 

X81.1 Tyčinis savęs ţalojimas nušokant ar atsigulant priešais tramvajaus vagoną 

Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais tramvajų 

X81.2 Tyčinis savęs ţalojimas nušokant ar atsigulant priešais variklinę transporto priemonę 

X81.8 Tyčinis savęs ţalojimas nušokant ar atsigulant priešais kitą patikslintą judantį objektą 

X81.9 Tyčinis savęs ţalojimas nušokant ar atsigulant priešais nepatikslintą judantį objektą 

X82 Tyčinis susiţalojimas patekus po motorine transporto priemone 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: orlaivio sudaužymą (X83) 

X82.0 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į kita variklinę transporto priemonę, ne 

eismo įvykis 

X82.1 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į pritvirtintą arba nejudantį objektą, ne eismo 

įvykis 

X82.2 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, patikslinta kitaip, ne eismo įvykis 

Tyčinis susidūrimas *ne eismo+ su: 

• traukiniu ar bėgine transporto priemone 

• tramvajumi (tramvajaus vagonu) 

X82.3 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, nepatikslinta, ne eismo įvykis 

X82.4 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į kita variklinę transporto priemonę, eismo 

įvykis 

X82.5 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į pritvirtintą arba nejudantį objektą, eismo 

įvykis 

X82.8 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, patikslinta kitaip, eismo įvykis 

Tyčinis susidūrimas *eismo+ su: 

• traukiniu ar bėgine transporto priemone 

• tramvajumi (tramvajaus vagonu) 

X82.9 Tyčinis savęs ţalojimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, nepatikslinta, eismo įvykis 

X83 Tyčinis susiţalojimas kitais patikslintais būdais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: tyčinį savęs žalojimą: 

• šarminėmis medžiagomis, išskyrus nuodijimąsi 

• sudaužant orlaivį 

• elektros srove 

X84 Tyčinis susiţalojimas nepatikslintais būdais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 
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PASIKĖSINIMAS  

(X85–Y09)  

2008 

Apima: nužudymą 

kito asmens padarytus sužeidimus su tikslu sužaloti arba nužudyti, bet kokiais būdais 

Išskyrus: sužeidimus dėl: 

• teisinio įsikišimo (Y35.-) 

• karinių operacijų (Y36.-) 

Toliau pateikti penkių skaitmenų poskyriai naudojami X85–Y09 kategorijoms: 

Įterpkite ketvirtą skaitmenį-užpildytoją, skaitmenį „0“ X85–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 ir Y04–Y09 kategorijoms. 

Šis poskyris yra naudojamas siekiant apibūdinti nusikaltėlio ryšį su nukentėjusiuoju. 

Pastaba: tais atvejais, kai taikytinos kelios kategorijos, priskirkite kodą, kuris yra sąrašo viršuje.  

0  Sutuoktinis arba šeiminis partneris 

    Buvęs partneris  

   Buvęs sutuoktinis  

1  Tėvai  

   tėvai: 

    įtėviai   }  

    tikrieji   } (gyvenantys kartu) (kartu negyvenantys) 

    patėvis, pamotė }  

   Vieno iš tėvų partneris, gyvenantis kartu 

 Išskyrus: globėją (.3) 

     vieno iš tėvų partnerį, negyvenantį kartu (.4) 

2  Kitas šeimos narys 

   Brolis ir sesuo 

   Pusbrolis / pusseserė 

   Vaikaitis 

   Senelis / senelė 

   Dukterėčia ir sūnėnas 

   Sūnus ir dukra 

   Įbrolis, įseserė 

   Dėdė ir teta 

3  Priţiūrintis asmuo 

   auklė 

   globėjas 

   sveikatos priežiūros teikėjas 

   slaugos namų, bendrabučio ir pensiono slaugytojas 

   mokytojas  

4  Paţįstamas arba draugas 

    Darbdavys, darbuotojas ir kolega  

    Šeimos draugas 

   Kaimynas 

   Vieno iš tėvų partneris, negyvenantis kartu 

5  Oficialios institucijos  

    Pataisos tarnybos 
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    Imigracijos personalas 

    Karinis personalas  

    Policija 

    Eigulys 

    Apsaugos darbuotojas 

    Šerifas 

    Specialusis konsteblis 

6  Asmuo, kurio nukentėjusysis nepaţįsta 

   Nepažįstamasis 

7  Daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepaţįsta 

    Būrys 

    Gauja 

8  Kitas patikslintas asmuo 

9 Nepatikslintas asmuo 

X85 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medţiagas 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nuodijimą ketinant nužudyti (bet kuria nurodyta medžiaga): 

• biologine medžiaga 

• vaistais 

• medikamentais 

X86 Pasikėsinimas vartojant korozines medţiagas 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: koroziją skatinančias dujas (X88.0-) 

X87 Pasikėsinimas vartojant pesticidus 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: medienos apsaugines medžiagas 

Išskyrus: papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas (X89.0-) 

X88 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X89 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medţiagas 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: papildomo augalų tręšimo priemones ir trąšas 

X90 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medţiagas 
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Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nuodijimą ketinant nužudyti, neklasifikuojamą kitaip 

X91 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uţdusinant 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92 Pasikėsinimas skandinant  

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92.0 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92.1 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant baseine 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92.2 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant gamtiniame vandens telkinyje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92.8 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X92.9 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X93 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto  

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: šaunamuosius ginklus, skirtus naudoti viena ranka 

rankinius šaunamuosius ginklus, kurie yra aktyvuojami: 

• oru 

• dujomis 

• paraku 

• spyruokle 

pistoletus 

revolverius 

nupjautvamzdžius: 

• graižtvinius šautuvus 

• šratinius šautuvus 

Išskyrus: Verio (Very) signalinius pistoletus ((X95.9-) 
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X95 Pasikėsinimas šaunant iš kito ir nepatikslinto šaunamojo ginklo 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X95.1 Pasikėsinimas iššaunant graiţtviniu šautuvu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas iššaunant šaunamuoju ginklu: 

• pneumatiniu šautuvu 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamu ilgavamzdžiu  

• lygiavamzdžiu šautuvu 

• dažasvydžio šautuvu 

• šautuvu, užtaisomu šratais 

X95.2 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu: 

• neklasifikuojamu kitaip 

• užtaisomu paraku  

• užtaisomu pompa 

• užsitaisančiu automatiškai  

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X93.0-) 

X95.3 Pasikėsinimas iššaunant maţo kalibro šautuvu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas iššaunant: 

•  .22 kalibro: 

• kariniu šautuvu     }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X93.0-) 

X95.4 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas iššaunant: 

• > .22 kalibro: 

• kariniu šautuvu     }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (X93.0-) 

X95.9 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas iššaunant: 

• šaunamuoju ginklu, neklasifikuojamu kitaip 

• šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• kulkosvaidžiu 
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• graižtviniu šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• Verio (Very) pistoletu *signalinėmis raketomis+ 

X96 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: padegimo įtaisus (X97.0-) 

X97 Pasikėsinimas sukeliant  ga  ar ugnį  

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: tyčinį padegimą  

cigaretes 

padegimo įtaisus 

X98 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus  

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X99 Pasikėsinimas naudojant aštrius daiktus 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nudūrimą, neklasifikuojamą kitaip 

X99.0 Pasikėsinimas peiliu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas: 

• durklu 

• kardu 

X99.1 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X99.2 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X99.3 Pasikėsinimas stiklu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X99.8 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

X99.9 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y00 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y01 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y02 Pasikėsinimas pastumiant ar padedant auką  prieš judantį objektą 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y02.1 Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais traukinį 

Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais geležinkelio transporto priemonę 

Y02.2 Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais tramvajų 

Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais tramvajų 

Y02.3 Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais variklinę transporto priemonę 

 

Y02.8 Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais kitą patikslintą judantį objektą 

 

Y02.9 Pasikėsinimas nustumiant arba paguldant nukentėjusįjį priešais nepatikslintą judantį objektą 

 

Y03 Pasikėsinimas sutraiškant motorine transporto priemone 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.0 Pasikėsinimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į kitą variklinę transporto priemonę, ne eismo 

įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.1 Pasikėsinimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į pritvirtintą arba nejudantį objektą, ne eismo 

įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.2 Pasikėsinimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, patikslinta kitaip, ne eismo įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas tyčia atsitrenkiant arba pervažiuojant pėsčiąjį varikline transporto priemone, ne eismo įvykis 
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Y03.3 Pasikėsinimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, nepatikslinta, ne eismo įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.4 Pasikėsinimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į kitą variklinę transporto priemonę, eismo 

įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.5 Pasikėsinimas atsitrenkiant lengvuoju automobiliu į pritvirtintą arba nejudantį objektą, eismo 

įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y03.8 Pasikėsinimas kitaip patikslintai atsitrenkiant varikline transporto priemone, eismo įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Pasikėsinimas tyčia atsitrenkiant arba pervažiuojant / suvažinėjant pėsčiąjį varikline transporto priemone, eismo įvykis 

Y03.9 Pasikėsinimas atsitrenkiant varikline transporto priemone, nepatikslinta, eismo įvykis 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y04 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: neginkluotas muštynes arba grumtynes 

Išskyrus: Pasikėsinimą: 

• (pa)smaugiant (X91.0-) 

• panardinant (X92.-) 

• panaudojant ginklą (X93–X95, X99.-, Y00.0-) 

seksualinės prievartą panaudojant fizinę jėgą (Y05.0-) 

Y05 Pasikėsinimas išţaginti naudojant fizinę jėgą 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: išžaginimą (mėginimą) 

prievartinę sodomiją (mėginimą) 

Y06 Vienišumas ir apleistumas  

1909 Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y07 Kiti blogo elgesio sindromai 

1909 Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: psichinį smurtą 
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fizinę prievartą 

seksualinę prievartą 

kankinimus 

Išskyrus: nepriežiūrą ir palikimą (Y06.0-) 

seksualinę prievartą panaudojant fizinę jėgą (Y05.0-) 

Y08 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y09 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones 

Žr. penktojo skaitmens poskyrius 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nužudymą (mėginimą), neklasifikuojamą kitaip 

žmogžudystę (mėginimą), neklasifikuojamą kitaip 

žmogžudystę (ne netyčinę) 

žudymą (mėginimą), neklasifikuojamą kitaip 

ĮVYKIS,  KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS 

(Y10–Y34)  

Pastaba: šios kategorijos kodai yra naudotini tada, kai ketinimas yra nepatikslintas, nenurodytas ar negali būti nustatytas. Tai yra 

sužeidimai nėra patikslinti kaip netyčiniai (neturint ketinimų), kaip tyčinis savęs žalojimas ar pasikėsinimas. 

Y10 Apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų 

poveikis, kai  ketinimas nepatikslintas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: 4-aminofenolio darinius 

nesteroidinius vaistus nuo uždegimo *NVNU+ 

pirazolono darinius 

salicilatus 

Y11 Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir 

psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: vaistus nuo depresijos 

barbitūratus 

hydantoino darinius 

iminostilbenus 

metakvalono darinius 

neuroleptikus 

psichostimuliatorius 

sukcinimidus ir oksazolidino dionus 

raminamuosius vaistus 

Y12 Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, 

neklasifikuojamas kitur,  kai ketinimas neţinomas 
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Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: kanapes (junginius) 

kokainą 

kodeiną 

heroiną 

lizergidą *LSD+ 

meskaliną 

metadoną 

morfiną 

opijų (alkaloidus) 

Y13 Apsinuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis, kai 

ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: parasimpatolitikus [anticholinergikus ir antimuskarininius vaistus] ir spazmolitikus 

Parasimpatomimetikus [cholinergikus] 

simpatolitikus [antiadrenerginius] 

simpatomimetikus [adrenerginius] 

 

Y14 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medţiagomis bei jų 

poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: medžiagas, pirmiausia veikiančias lygiuosius ir griaučių raumenis bei kvėpavimo sistemą 

anestetikus (bendruosius) (vietinius) 

vaistus, veikiančius: 

• širdies ir kraujagyslių sistemą 

• virškinimo sistemą 

hormonus ir jų sintetinius analogus 

sistemines ir hematologines medžiagas 

sisteminius antibiotikus ir kitus vaistus infekcijoms gydyti 

gydyti naudojamas dujas 

vietinio panaudojimo (topinius) preparatus 

vakcinas 

vandens balansą reguliuojančiais medžiagas ir vaistus, kurie veikia mineralų ir šlapimo rūgšties metabolizmą 

Y15 Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: alkoholį: 

• butilą *1-butanolį+ 

• etilą *etanolį+ 

• izopropilą *2-propanolį+ 

• metilą *metanolį+ 

• neklasifikuojamą kitaip 

• propilą *1-propanolį+ 

fuzelį 
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Y16 Apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais bei jų 

poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: benzeną ir homologus 

anglies tetrachloridą *tetrachlormetaną+ 

chlorfluorangliavandenilius 

naftą (produktus) 

Y17 Apsinuodijimas kitomis dujomis ir garais bei jų poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Išskyrus: metalų dūmus ir garus (Y19) 

Y17.0 Apsinuodijimas variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis ir jų poveikis esant 

nenustatytiems ketinimams 

Y17.1 Apsinuodijimas suskystintosiomis naftos dujomis [SND] ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams 

Apsinuodijimas SND balionų dujomis ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams 

Y17.2 Apsinuodijimas kitomis patikslintomis buitinėmis dujomis ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams 

Y17.8 Apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams 

Apsinuodijimas ir poveikis esant nenustatytiems ketinimams: 

• anglies monoksidu 

• ašarinėmis dujomis 

• azoto oksidais 

• sieros dioksidu 

 

Y17.9 Apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams 

Y18 Apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: fumigantus 

fungicidus 

herbicidus 

insekticidus 

rodenticidus 

medienos apsaugines medžiagas 

Išskyrus: papildomas augalų tręšimo medžiagas ir trąšas (Y19) 

Y19 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medţiagomis bei jų 

poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: koroziją skatinančias aromatines medžiagas, rūgštis ir ėsdinančius šarmus 

klijus ir lipnias medžiagas 

metalus, įskaitant dūmus ir garus 

dažus ir dažomąsias medžiagas 

papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas  
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nuodingus maisto produktus ir nuodingus augalus 

muilus ir plovimo priemones 

Y20 Pasikorimas, pasmaugimas ir uţdusimas, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y21 Paskendimas, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y21.0 Skendimas ir panirimas vonioje esant nenustatytiems ketinimams 

Y21.1 Skendimas ir panirimas baseine esant nenustatytiems ketinimams 

Y21.2 Skendimas ir panirimas gamtiniame vandens telkinyje esant nenustatytiems ketinimams 

Y21.8 Skendimas ir panirimas kitame patikslintame vandenyje esant nenustatytiems ketinimams 

Y21.9 Skendimas ir panirimas nepatikslintame vandenyje esant nenustatytiems ketinimams 

Y22 Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: šaunamuosius ginklus, skirtus naudoti viena ranka 

rankinius šaunamuosius ginklus, kurie yra aktyvuojami: 

• oru 

• dujomis 

• paraku 

• spyruokle 

pistoletus 

revolverius 

nupjautvamzdžius: 

• graižtvinius šautuvus 

• šratinius šautuvus 

Išskyrus: Verio (Very ) signalinius pistoletus (Y24.9) 

Y24 Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y24.1 Iššovimas pneumatiniu šautuvu esant nenustatytiems ketinimams 

Iššovimas šaunamuoju ginklu esant nenustatytiems ketinimams: 

• pneumatiniu šautuvu 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamu ilgavamzdžiu  

• lygiavamzdžiu šautuvu 

• dažasvydžio šautuvu 

• šautuvu, užtaisomu šratais 

Y24.2 Iššovimas šratiniu šautuvu esant nenustatytiems ketinimams 

Iššovimas šratiniu šautuvu esant nenustatytiems ketinimams: 

• neklasifikuojamiems kitaip 

• užtaisomu paraku  

• užtaisomu pompa 

• užsitaisančiu automatiškai 
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Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y22) 

Y24.3 Iššovimas maţo kalibro šautuvu esant nenustatytiems ketinimams 

Iššovimas esant nenustatytiems ketinimams: 

•  .22 kalibro: 

• kariniu šautuvu      }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y22) 

Y24.4 Iššovimas didelio kalibro šautuvu esant nenustatytiems ketinimams 

Iššovimas esant nenustatytiems ketinimams: 

• > .22 kalibro: 

• kariniu šautuvu       }  

• medžiokliniu šautuvu - (automatiniu) (užsitaisančiu automatiškai) (pusiau automatiniu) 

• ilgavamzdžiu šautuvu - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y22) 

Y24.9 Iššovimas kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais esant nenustatytiems ketinimams 

Iššovimas esant nenustatytiems ketinimams: 

• šaunamuoju ginklu, neklasifikuojamu kitaip 

• šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• kulkosvaidžiu 

• graižtviniu šautuvu, neklasifikuojamu kitaip 

• Verio (Very) pistoletu *signalinėmis raketomis+ 

Y25 Suţalojimas sprogmenimis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y26 Gaisro ir ugnies  poveikis, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y27 Suţalojimas vandens garais, karštais garais karštais  objektais, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y28 Suţalojimas aštriais objektais, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y28.0 Kontaktas su peiliu esant nenustatytiems ketinimams 

Kontaktas su (esant nenustatytiems ketinimams): 

• durklu 

• kardu 

Y28.1 Kontaktas su skustuvo ašmenimis esant nenustatytiems ketinimams 

Y28.2 Kontaktas su poodine adata ir švirkštu esant nenustatytiems ketinimams  

Y28.3 Kontaktas su stiklu esant nenustatytiems ketinimams 

Y28.8 Kontaktas su kitu patikslintu aštriu daiktu esant nenustatytiems ketinimams 
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Y28.9 Kontaktas su nepatikslintu aštriu daiktu esant nenustatytiems ketinimams 

Y29 Suţalojimas  bukais objektais, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y30 Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Apima: nukentėjusiojo kritimą esant nenustatytiems ketinimams 

Y31 Nukritimas, gulėjimas ar išbėgimas  priešais judantį  objektą ar atsitrenkimas į jį, kai ketinimas 

neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y31.0 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į traukinį esant nenustatytiems ketinimams 

Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į geležinkelio transporto priemonę 

Y31.1 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į tramvajų esant nenustatytiems ketinimams 

Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į tramvajų 

Y31.2 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į variklinę transporto priemonę esant nenustatytiems 

ketinimams 

Y31.8 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į kitą patikslintą judantį objektą esant nenustatytiems 

ketinimams 

Y31.9 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į nepatikslintą judantį objektą esant nenustatytiems 

ketinimams 

Y32 Sutraiškymas motorine  transporto priemone, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y32.0 Lengvojo automobilio atsitrenkimas į kita variklinę transporto priemonę esant nenustatytiems 

ketinimams, ne eismo įvykis 

Y32.1 Lengvojo automobilio atsitrenkimas į pritvirtintą arba nejudantį objektą esant nenustatytiems 

ketinimams, ne eismo įvykis 

Y32.2 Kitas patikslintas variklinės transporto priemonės atsitrenkimas esant nenustatytiems ketinimams, ne 

eismo įvykis 

Y32.3 Nepatikslintas variklinės transporto priemonės atsitrenkimas esant nenustatytiems ketinimams, ne 

eismo įvykis 

Y32.4 Lengvojo automobilio atsitrenkimas į kitą variklinę transporto priemonę esant nenustatytiems 

ketinimams, eismo įvykis 

Y32.5 Lengvojo automobilio atsitrenkimas į pritvirtintą arba nejudantį objektą esant nenustatytiems 

ketinimams, eismo įvykis 

Y32.8 Kitas patikslintas variklinės transporto priemonės atsitrenkimas esant nenustatytiems ketinimams, 

eismo įvykis 
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Y32.9 Nepatikslintas variklinės transporto priemonės atsitrenkimas esant nenustatytiems ketinimams, eismo 

įvykis 

Y33 Kiti patikslinti įvykiai, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

Y34 Nepatikslinti įvykiai, kai ketinimas neţinomas 

Pastaba: kodams V00–Y34 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) ir veiklą (U50.- –U73.-) 

TEISĖTAS JĖGOS PANAUDOJIMAS IR KARINĖS OPERACIJOS  

(Y35–Y36)  

Y35 Teisėtas jėgos panaudojimas  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Apima: sužeidimus, kuriuos padaro policijos ir kiti teisėsaugos pareigūnai, įskaitant: 

• tarnyboje esantys kariškiai, suimdami arba mėgindami suimti 

• įstatymo pažeidėjų atžvilgiu, malšinant neramumus, palaikant tvarką ir imantis kitų teisinių veiksmų 

mirties bausmės vykdymą 

Y35.0 Teisinis įsikišimas, susijęs su šaunamojo ginklo iššovimu 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y35.01 Teisinis įsikišimas, susijęs su rankinio šaunamojo ginklo iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs su iššovimu: 

• šaunamųjų ginklų, skirtų naudoti viena ranka 

• rankinių šaunamųjų ginklų, kurie yra aktyvuojami: 

• oru 

• dujomis 

• paraku 

• spyruokle 

• pistoletų 

• revolverių 

• nupjautvamzdžių: 

• graižtvinių šautuvų 

• šratinių šautuvų 

 • šratinių šautuvų 

Išskyrus: Verio (Very ) signalinius pistoletus (Y35.09) 

Y35.02 Teisinis įsikišimas, susijęs su pneumatinio šautuvo iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs su ginklo iššovimu: 

• pneumatinio šautuvo 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamo ilgavamzdžio  

• lygiavamzdžio šautuvo 

• šautuvo, užtaisomo šratais 

Y35.03 Teisinis įsikišimas, susijęs su šratinio šautuvo iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs su šratinio šautuvo iššovimu: 

• neklasifikuojamo kitaip 

• užtaisomo paraku  
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• užtaisomo pompa 

• užsitaisančio automatiškai 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y35.01) 

Y35.04 Teisinis įsikišimas, susijęs su maţo kalibro šautuvo iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs su iššovimu: 

•  .22 kalibro: 

• karinio šautuvo      }  

• medžioklinio šautuvo  - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo  } 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y35.01) 

Y35.05 Teisinis įsikišimas, susijęs su didelio kalibro šautuvo iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs iššovimu: 

• > .22 kalibro: 

• karinio šautuvo     }  

• medžioklinio šautuvo  - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo  } 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y35.01) 

Y35.09 Teisinis įsikišimas, susijęs su kitų ir nepatikslintų šaunamųjų ginklų iššovimu 

Teisinis įsikišimas, susijęs su iššovimu: 

• šaunamojo ginklo, neklasifikuojamo kitaip 

• šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• kulkosvaidžio 

• graižtvinio šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• Verio (Very) pistoleto *signalinės raketos] 

Y35.1 Teisinis įsikišimas, susijęs su sprogstamosiomis medţiagomis 

Teisinis įsikišimas panaudojant: 

• dinamitą 

• sprogstamąjį sviedinį 

• granatą 

• minosvaidžio miną 

Y35.2 Teisinis įsikišimas, susijęs su dujomis 

Asfiksija dujomis   }  

Sužeidimas ašarinėmis dujomis - dėl teisinio įsikišimo 

Apsinuodijimas dujomis  }  

Y35.3 Teisinis įsikišimas, susijęs su bukais daiktais 

Smūgis, kirtis: 

• policininko lazda  }  

• buku daiktu   - per teisinį įsikišimą 

• lazda   }  

Y35.4 Teisinis įsikišimas, susijęs su aštriais daiktais 

Pjautinė žaizda    }  

Sužeidimas (šautuvo) durtuvu  - per teisinį įsikišimą 

Durtinė žaizda   }  

Y35.5 Mirties bausmės vykdymas 

Bet koks mirties bausmės vykdymas teismų ar valdančiosios administracijos *tiek nuolatinės, tiek laikinosios+ įsakymu, 

t. y.: 

• asfiksija dujomis 
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• galvos nukirtimas (giljotina) 

• mirties bausmė 

• mirties bausmė, vykdoma elektros kėdėje 

• pakorimas 

• nunuodijimas 

• sušaudymas 

Y35.6 Teisinis įsikišimas, susijęs su kitais patikslintais būdais 

Šiurkštus elgesys 

Y35.7 Teisinis įsikišimas, būdai nepatikslinti 

Y36 Karinės operacijos 

Apima: sužeidimus kariniam personalui ir civiliams gyventojams, sukeltus dėl karo ir civilių gyventojų maišto 

Pastaba: sužeidimai dėl karinių operacijų, sukelti nutraukus karo veiksmus, yra priskiriami Y36.8 kategorijai.  

 Kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y36.0 Karinės operacijos, susijusios su jūroje naudojamų ginklų sprogimu 

Giluminės bombos 

Jūrinės minos 

Minos, neklasifikuojamos kitaip, jūroje arba uoste 

Jūroje esančio artilerinio sviedinio 

Torpedos 

Povandeninio sprogdinamojo užtaiso 

Y36.1 Karinės operacijos, susijusios su orlaivio sunaikinimu 

Orlaivio: 

• sudeginimas 

• susprogdinimas 

• numušimas 

Prispaudimas nukritusiu orlaiviu 

Y36.2 Karinės operacijos, susijusios su kitais sprogimais ir skeveldromis 

Netyčinis susprogdinimas: 

• per karą naudojamos amunicijos 

• savo ginklų 

Skeveldrinės bombos (skeveldros) 

Sprogimas: 

• artilerinio sviedinio  }  

• pabūklo spynos } vykdant karines operacijas 

• patrankos spynos  }  

• minosvaidžio minos }  

Skeveldros: 

• artilerinio sviedinio }  

• bombos  }  

• granatos   }  

• valdomosios raketos } vykdant karines operacijas 

• sausumos minos   }  

• raketos   }  

• artilerijos sviedinio  }  

• šrapnelio  }  

Minos, neklasifikuojamos kitaip }  

Y36.3 Karinės operacijos, susijusios su gaisrais, dideliais gaisrais ir įkaitusiomis medţiagomis 
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Asfiksija  - susidaranti dėl gaisro, sukeliamo tiesiogiai 

Nudegimai  - liepsnas svaidančio įtaiso arba netiesiogiai  

Kiti sužeidimai -bet kokiais įprastiniais ginklais 

Napalmo bomba 

Y36.4 Karinės operacijos, susijusios su šaunamojo ginklo iššovimu ir kitais kariniais veiksmais 

panaudojant įprastinius ginklus 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y36.41 Karinės operacijos, susijusios su rankinio šaunamojo ginklo iššovimu 

Karinės operacijos, susijusios su iššovimu: 

• šaunamojo ginklo, skirto naudoti viena ranka 

• rankinio šaunamojo ginklo, kuris yra aktyvuojamas: 

 • oru 

 • dujomis 

 • paraku 

 • spyruokle 

• pistoleto 

• revolverio 

• nupjautvamzdžio: 

• graižtvinio šautuvo 

• šratinio šautuvo 

Išskyrus: Verio (Very) signalinį pistoletą (Y36.49) 

Y36.42 Karinės operacijos, susijusios su pneumatinio šautuvo iššovimu 

Karinės operacijos, susijusios šaunamojo ginklo iššovimu: 

• pneumatinio šautuvo 

• oru, dujomis ar spyruokle aktyvuojamo ilgavamzdžio  

• lygiavamzdžio šautuvo 

• šautuvo, užtaisomo šratais  

Y36.43 Karinės operacijos, susijusios su šratinio šautuvo iššovimu 

Karinės operacijos, susijusios su šratinio šautuvo iššovimu: 

• neklasifikuojamo kitaip 

• užtaisomo paraku  

• užtaisomo pompa 

• užsitaisančio automatiškai 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y36.41) 

Y36.44 Karinės operacijos, susijusios su maţo kalibro šautuvo iššovimu 

Karinės operacijos, susijusios su iššovimu: 

•  .22 kalibro: 

• karinio šautuvo     }  

• medžioklinio šautuvo - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo - 

Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y36.41) 

Y36.45 Karinės operacijos, susijusios su didelio kalibro šautuvo iššovimu 

Karinės operacijos, susijusios su iššovimu: 

• > .22 kalibro: 

• karinio šautuvo    }  

• medžioklinio šautuvo - (automatinio) (užsitaisančio automatiškai) (pusiau automatinio) 

• ilgavamzdžio šautuvo } 
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Išskyrus: nupjautvamzdžius šautuvus (Y36.41) 

Y36.49 Karinės operacijos, susijusios su kitų ir nepatikslintų šaunamųjų ginklų iššovimu ir kitais kariniais 

veiksmais panaudojant įprastinius ginklus 

Sužalojimai, patirti per mūšius 

Sužeidimas (šautuvo) durtuvu 

Nuskendimas vykdant karines operacijas, neklasifikuojamas kitaip 

Karinės operacijos, susijusios su iššovimu: 

• šaunamojo ginklo, neklasifikuojamo kitaip 

• šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• graižtvinio šautuvo, neklasifikuojamo kitaip 

• Verio (Very) pistoleto *signalinės raketos+ 

Y36.5 Karinės operacijos, susijusios su branduoliniu ginklu 

Sprogimo poveikis 

Branduolinio ginklo jonizuojančios spinduliuotės poveikis 

Ugnies kamuolio poveikis 

Karštis 

Kitas tiesioginis ir šalutinis branduolinio ginklo poveikis 

Y36.6 Karinės operacijos, susijusios su biologiniais ginklais 

Y36.7 Karinės operacijos, susijusios su cheminiu ginklu ir kitais kariniais veiksmais panaudojant įprastinius 

ginklus 

Dujos, dūmai ir cheminės medžiagos 

Lazeriai 

Y36.8 Karinės operacijos, vykdomos nutraukus karo veiksmus 

Sužeidimai, patirti dėl bombų ar minų, padėtų vykdant karines operacijas, sprogimo, jei sprogimas įvyko nutraukus karo 

veiksmus 

Sužeidimai vykdant karines operacijas ir priskiriami Y36.0–Y36.7 kategorijoms arba Y36.9 kategorijai, tačiau patiriami 

nutraukus karo veiksmus 

Y36.9 Karinės operacijos, nepatikslintos 

MEDICINOS  IR CHIRURGINĖS PAGALBOS KOMPLIKACIJOS  

(Y40–Y84) 

Apima: komplikacijas, sukeliamas medicinos prietaisų 

tinkamai gydymo ar profilaktine doze paskirtų vaistų tinkamą vartojimą, kai tai turi bet kokį neigiamą poveikį nelaimingus 

atsitikimus pacientams teikiant chirurginę pagalbą ir medicinos priežiūrą 

chirurgines ir medicinines procedūras, sukėlusias nenormalią paciento reakciją arba sukėlusias vėlesnę komplikaciją 

nenurodant nelaimingo atsitikimo tuo metu, kai buvo atliekama procedūra 

Išskyrus: netyčinį vaistų perdozavimą, paskirtą arba dėl klaidos suvartotą netinkamą vaistą ir per suvartoto vaisto neapsižiūrėjimą 

(X40–X44) 

 MEDIKAMENTAI IR BIOLOGINĖS MEDŢIAGOS, KURIOS  PASKIRTOS GYDYMUI, SUKĖLĖ 

ATVIRKŠTINIUS EFEKTUS(Y40–Y59)  

Pastaba: specifinių vaistų ir kitų medžiagų priskirtų keturių skaitmenų kategorijoms sąrašą galima rasti Vaistų ir cheminių preparatų 

lentelėje Abėcėlinėje rodyklėje. 

 

Išskyrus: nelaimingus atsitikimus taikant vaistų, medikamentų ir biologinių medžiagų paskyrimo pacientams metodiką atliekant 

chirurginės pagalbos ir medicinos priežiūros procedūras (Y60–Y69) 
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Y40 Sisteminiai antibiotikai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: topinio (vietinio) panaudojimo antibiotikus (Y56.-) 

antineoplazminius antibiotikus (Y43.3) 

Y40.0 Penicilinai 

Y40.1 Cefalosporinai ir kiti beta laktamazės antibiotikai 

Y40.2 Chloramfenikolių grupė 

Y40.3 Makrolidai 

Y40.4 Tetraciklinai 

Y40.5 Aminoglikozidai 

Streptomicinas 

Y40.6 Rifamicinai 

Y40.7 Antibiotikai grybelinei infekcijai gydyti, sisteminis vartojimas 

Y40.8 Kiti sisteminiai antibiotikai 

Y40.9 Nepatikslinti sisteminiai antibiotikai 

Y41 Kiti sisteminiai antimikrobiniai ir antiparazitiniai vaistai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: topinio (vietinio) naudojimo vaistus infekcijoms gydyti (Y56.-) 

Y41.0 Sulfonamidai 

Y41.1 Vaistai mikobakterijoms gydyti 

Išskyrus: rifamicinus (Y40.6) 

streptomiciną (Y40.5) 

Y41.2 Vaistai maliarijai gydyti ir vaistai, veikiantys kitus kraujo pirmuonis 

Išskyrus: hidroksikvinolino junginius (Y41.8) 

Y41.3 Kiti antiprotozojiniai vaistai 

Y41.4 Vaistai nuo kirmėlių (antihelmintikai) 

Y41.5 Vaistai virusams gydyti 

0102 

Išskyrus: amantadiną (Y46.7) 

citarabiną (Y43.1) 

Y41.8 Kiti patikslinti sisteminiai vaistai infekcijoms ir parazitams gydyti 

Hidroksikvinolino junginiai 

Išskyrus: vaistus maliarijai gydyti (Y41.2) 

Y41.9 Nepatikslintas sisteminis vaistas infekcijoms ir parazitams gydyti 
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Y42 Hormonai, jų sintetiniai pakaitalai ir  antagonistai, neklasifikuojami kitur 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: mineralokortikoidus ir jų antagonistus (Y54.0–Y54.1) 

oksitocino grupės hormonus (Y55.0) 

prieskydinės liaukos hormonus ir darinius (Y54.7) 

Y42.0 Gliukokortikodai ir sintetiniai analogai 

Išskyrus: topinio (vietinio) vartojimo gliukokortikoidus (Y56.-) 

Y42.1 Skydliaukės hormonai ir jų analogai 

Y42.2 Antitiroidiniai vaistai 

Y42.3 Insulinas ir peroraliniai hipoglikeminiai vaistai [vaistai diabetui gydyti] 

Y42.4 Peroraliniai kontraceptiniai vaistai 

Preparatai, pagaminti iš kelių ir vienos sudedamosios dalies 

Y42.5 Kiti estrogenai ir progestogenai 

Mišiniai ir pakaitalai 

Y42.6 Niekur kitur nepriskirti antigonadotropinai, antiestrogenai, antiandrogenai 

Tamoksifedas 

Y42.7 Androgenai ir anaboliniai hormonai 

Y42.8 Kiti ir nepatikslinti hormonai ir jų sintetiniai analogai 

Priešakinės hipofizės *adenohipofizės+ hormonai 

Y42.9 Kiti ir nepatikslinti hormonų antagonistai 

Y43 Pirminiai sisteminiai preparatai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: vitaminus, neklasifikuojamus kitur (Y57.7) 

Y43.0 Antialerginiai ir antiemetiniai vaistai 

Išskyrus: neuroleptikus fenotiazino pagrindu (Y49.3) 

Y43.1 Antineoplazminiai antimetabolitai 

Citarabinas 

Y43.2 Natūralūs antineoplazminiai produktai 

Y43.3 Kiti antineoplazminiai vaistai 

Antineoplazminiai antibiotikai 

Išskyrus: tamoksifeną (Y42.6) 

Y43.4 Imunosupresantai 

Y43.5 Rūgštinantys ir šarminantys preparatai 

Y43.6 Niekur kitur nepriskirti enzimai 

Y43.8 Niekur kitur nepriskirti kiti pirminiai sisteminiai preparatai 
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Sunkiųjų metalų antagonistai 

Y43.9 Nepatikslintas pirminis sisteminis preparatas 

Y44 Preparatai, pirmiausiai veikiantys kraujo sudėtines dalis 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y44.0 Geleţies preparatai ir kiti preparatai hipochrominei anemijai gydyti 

Y44.1 Vitaminas B12, folio rūgštis ir kiti preparatai megaloblastinei anemijai gydyti 

Y44.2 Antikoaguliantai 

Y44.3 Antikoagualiantų antagonistai, vitaminas K ir kiti koaguliantai  

Y44.4 Antitromboziniai vaistai [trombocitų agregacijos inhibitoriai] 

Išskyrus: acetilsalicilo rūgštį (Y45.1) 

dipiridamolį (Y52.3) 

Y44.5 Tromboliziniai vaistai 

Y44.6 Natūralus kraujas ir kraujo produktai 

Išskyrus: imunoglobuliną (Y59.3) 

Y44.7 Plazmos pakaitalai 

Y44.9 Kiti ir nepatikslinti preparatai, pirmiausia veikiantys kraujo sudėtines dalis 

Y45 Analgetikai, antipiretikai ir priešuţdegiminiai vaistai  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y45.0 Opiatai ir susiję analgetikai 

Y45.1 Salicilatai 

Y45.2 Propiono rūgšties dariniai 

Propioninės rūgšties dariniai 

Y45.3 Kiti nesteroidiniai vaistai nuo uţdegimo [NVNU] 

Y45.4 Vaistai reumatui gydyti 

Išskyrus: chlorokviną (Y41.2) 

gliukokortikoidus (Y42.0) 

salicilatus (Y45.1) 

Y45.5 4-aminofenolio dariniai 

Y45.8 Kiti analgetikai ir antipiretikai 

Y45.9 Nepatikslinti analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uţdegimo 

Y46 Antiepilepsiniai ir antiparkinsoniniai vaistai  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: acetazolamidą (Y54.2) 
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barbitūratus, neklasifikuojamus kitur (Y47.0) 

benzodiazepinus (Y47.1) 

paraldehidą (Y47.3) 

Y46.0 Sukcinimidai 

Y46.1 Oksazolidino dionai 

Y46.2 Hydantoino dariniai 

Y46.3 Deoksibarbitūratai 

Y46.4 Iminostilbenai 

Karbamazepinas 

Y46.5 Valproinė rūgštis 

Y46.6 Kiti ir nepatikslinti vaistai nuo epilepsijos  

Y46.7 Vaistai Parkinsono (Parkinson) ligos simptomams gydyti 

Amantadinas 

Y46.8 Vaistai nuo traukulių 

Išskyrus: benzodiazepinus (Y47.1) 

Y47 Raminamieji (sedatyviniai) ir migdomieji vaistai   

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y47.0 Niekur kitur nepriskirti barbitūratai 

Išskyrus: deoksibarbitūratus (Y46.3) 

tiobarbitūratus (Y48.1) 

Y47.1 Benzodiazepinai 

Y47.2 Chloralio dariniai 

Y47.3 Paraldehidai 

Y47.4 Bromo mišiniai 

Y47.5 Kitur nepriskirti įvairūs raminamieji ir migdomieji vaistai 

Y47.8 Kiti raminamieji, migdomieji vaistai ir vaistai nerimo simptomams gydyti 

Metakvalonas 

Y47.9 Nepatikslinti raminamieji, migdomieji vaistai ir vaistai nerimo simptomams gydyti 

Migdomieji: 

• skysčiai }  

• vaistai  } neklasifikuojami kitaip 

• tabletės }  

Y48 Anestetikai ir gydymui naudojamos dujos 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y48.0 Inhaliaciniai anestetikai 

Y48.1 Parenteriniai anestetikai 
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Tiobarbitūratai 

Y48.2 Kiti ir nepatikslinti bendriniai anestetikai 

Y48.3 Vietiniai anestetikai 

Y48.4 Nepatikslintas anestetikas 

Y48.5 Gydyti naudojamos dujos 

Y49 Psichotropiniai vaistai, neklasifikuojami kitur 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: apetitą slopinančius vaistus *anorektikus+ (Y57.0) 

barbitūratus, neklasifikuojamus kitur (Y47.0) 

benzodiazepinus (Y47.1) 

kofeiną (Y50.2) 

kokainą (Y48.3) 

metakvaloną (Y47.8) 

Y49.0 Tricikliniai ir tetracikliniai antidepresantai 

Y49.1 Monoaminooksidazės inhibitoriai antidepresantai 

Y49.2 Kiti ir nepatikslinti antidepresantai 

Y49.3 Fenotiazino vaistiniai preparatai nuo psichozės ir neuroleptikai 

Y49.4 Butirofenono ir tioksanteno neuroleptikai 

Y49.5 Kiti vaistai nuo psichozės ir neuroleptikai 

Išskyrus: rauvolfiją (Y52.5) 

Y49.6 Psichodisleptikai [haliucinogenai] 

Y49.7 Psichostimuliatoriai su galimais vartojimo sutrikimais 

Y49.8 Kiti niekur kitur nepriskirti psichotropiniai vaistai 

Y49.9 Nepatikslintas psichotropinis vaistas 

Y50 Centrinės nervų sistemos stimuliatoriai, neklasifikuojami kitur 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y50.0 Analeptikai 

Y50.1 Opiatiniai receptorių antagonistai 

Y50.2 Niekur kitur nepriskirti metilksantinai 

Kofeinas 

Išskyrus: aminofiliną (Y55.6) 

teobrominą (Y55.6) 

teofiliną (Y55.6) 

Y50.8 Kiti centrinės nervų sistemos stimuliatoriai 

Y50.9 Nepatikslintas centrinės nervų sistemos stimuliatorius 
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Y51 Vaistai, pirmiausiai veikiantys autonominę nervų sistemą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y51.0 Anticholinesteraziniai preparatai 

Y51.1 Kiti parasimpatomimetikai [cholinergikai] 

Y51.2 Niekur kitur nepriskirti ganglioblokatoriai 

Y51.3 Niekur kitur nepriskirti kiti parasimpatolitikai [anticholinergikai ir antimuskariniai vaistai] ir spazmolitikai 

Papaverinas 

Y51.4 Niekur kitur nepriskirti selektyviniai alfa adrenoreceptorių agonistai 

Metaraminolis 

Y51.5 Niekur kitur nepriskirti selektyviniai beta adrenoreceptorių agonistai 

Išskyrus: salbutamolį (Y55.6) 

Y51.6 Niekur kitur nepriskirti alfa adrenoreceptorių antagonistai 

Išskyrus: skalsius alkaloidus (Y55.0) 

Y51.7 Niekur kitur nepriskirti beta adrenoreceptorių antagonistai 

Y51.8 Niekur kitur nepriskirti centrinio veikimo ir adrenerginių neuronų blokatoriai 

Išskyrus: klonidiną (Y52.5) 

gvanetidiną (Y52.5) 

Y51.9 Kiti ir nepatikslinti vaistai, pirmiausia veikiantys vegetacinę nervų sistemą 

Vaistai, stimuliuojantys tiek alfa, tiek beta adrenoreceptorius 

Y52 Vaistai, pirmiausiai veikiantys širdies ir kraujagyslių sistemą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: metaraminolį (Y51.4) 

Y52.0 Širdies veiklą stimuliuojantys glikozidai ir panašiai veikiantys vaistai 

Y52.1 Kalcio kanalų blokatoriai 

Y52.2 Niekur kitur nepriskirti kiti vaistai širdies aritmijai gydyti 

Išskyrus: beta adrenoreceptorius antagonistus (Y51.7) 

Y52.3 Niekur kitur nepriskirti koronariniai vazodilatatoriai 

Dipiridamolis 

Išskyrus: kalcio kanalų blokatorius (Y52.1) 

beta adrenoreceptorių antagonistus (Y51.7) 

Y52.4 Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai 

Y52.5 Niekur kitur nepriskirti kiti antihipertenziniai vaistai 

Klonidinas 

Gvanetidinas 

Rauvolfijos preparatai 
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Išskyrus: kalcio kanalų blokatorius (Y52.1) 

diuretikus (Y54.0–Y54.5) 

beta adrenoreceptorių antagonistus (Y51.7) 

Y52.6 Antihiperlipideminiai ir antiskleroziniai vaistai 

Y52.7 Periferiniai vazodilatatoriai 

Nikotino rūgštis (dariniai) 

Išskyrus: papaveriną (Y51.3) 

Y52.8 Vaistai varikozei gydyti, įskaitant sklerozuojančius preparatus 

Y52.9 Kitos ir nepatikslintos medţiagos, pirmiausia veikiančios širdies ir kraujagyslių sistemą 

Y53 Vaistai, pirmiausiai veikiantys  virškinimo  sistemą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y53.0 Histamino H2-receptorių antagonistai 

Y53.1 Kiti antacidai ir skrandţio sulčių išsiskyrimą maţinantys vaistai 

Y53.2 Stimuliuojantys vidurius laisvinantys vaistai 

Y53.3 Druskiniai ir osmosiniai vidurius laisvinantys vaistai 

Y53.4 Kiti vidurius laisvinantys vaistai 

Vaistai žarnyno atonijai gydyti 

Y53.5 Virškinimą skatinantys vaistai 

Y53.6 Vaistai nuo viduriavimo 

Išskyrus: sisteminius antibiotikus ir kitus vaistus infekcijoms gydyti (Y40–Y41) 

Y53.7 Vėmimą sukeliančios medţiagos 

Y53.8 Kitos medţiagos, pirmiausia veikiančios virškinimo sistemą 

Y53.9 Nepatikslintas preparatas, pirmiausia veikiantis virškinimo sistemą 

Y54 Vaistai, pirmiausiai veikiantys vandens balansą, mineralinių medţiagų ir šlapimo rūgšties 

metabolizmą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y54.0 Mineralokortikoidai 

Y54.1 Mineralokortikoidų antagonistai [aldosterono antagonistai] 

Y54.2 Anglies anhidrazės inhibitoriai 

Acetazolamidas 

Y54.3 Benzotiadiazino dariniai 

Y54.4 Kilpiniai [stipraus poveikio] diuretikai 

Y54.5 Kiti diuretikai 

Y54.6 Elektrolitus, kalorijas ir vandens balansą reguliuojantys preparatai 

Peroralinės rehidratuojančios druskos 
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Y54.7 Preparatai, veikiantys kalkėjimą (kalcifikaciją) 

Bifosfonatai    }  

Prieskydinės liaukos hormonai ir dariniai - veikiantys kalcifikaciją 

Vitamino D grupė    }  

Y54.8 Medţiagos, veikiančios šlapimo rūgšties metabolizmą 

Y54.9 Niekur kitur nepriskirtos mineralinės druskos  

Y55 Vaistai, pirmiausiai veikiantys lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y55.0 Oksitocino grupės vaistai 

Skalsių alkaloidų 

Išskyrus: estrogenus, progestogenus ir antagonistus (Y42.5–Y42.6) 

Y55.1 Griaučių raumenų relaksantai [raumenų neuroblokatoriai] 

Išskyrus: vaistus nuo traukulių (Y46.8) 

Y55.2 Kitos ir nepatikslintos medţiagos, pirmiausia veikiančios raumenis 

Y55.3 Kosulį slopinantys vaistai 

Y55.4 Atsikosėjimą gerinantys vaistai 

Y55.5 Įprastiniai vaistai nuo peršalimo 

Y55.6 Niekur kitur nepriskirti antiastminiai vaistai 

Aminofilinas 

Salbutamolis 

Teobrominas 

Teofilinas 

Išskyrus: priešakinės hipofizės *adenohipofizės+ hormonus (Y42.8) 

beta adrenoreceptorių agonistus (Y51.5) 

Y55.7 Kitos ir nepatikslintos medţiagos, pirmiausia veikiančios kvėpavimo sistemą 

Y56 Topinės (vietinės) medţiagos, pirmiausiai veikiančios odą ir gleivinę, taip pat oftalmologijoje, 

otorinolaringologijoje  ir stomatologijoje vartojami vaistai  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Apima: topinio (vietinio) vartojimo gliukokortikoidus 

Y56.0 Niekur kitur nepriskirti vietiniai vaistai grybeliui, infekcijai ir uţdegimui gydyti 

Y56.1 Vaistai nuo nieţulio 

Y56.2 Vietiniai sutraukiantys preparatai ir vietiniai detergentai 

Y56.3 Minkštinantys, raminantys ir apsaugantys vaistai 

Y56.4 Keratolitiniai, keratoplastiniai ir kiti plaukams gydyti skirti vaistai bei preparatai 

Y56.5 Oftalmologiniai vaistai ir preparatai 

Y56.6 Otorinolaringologiniai vaistai ir preparatai 
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Y56.7 Vietinio vartojimo vaistai, skirti dantims gydyti 

Y56.8 Kiti topiniai (vietiniai) preparatai 

Spermicidai 

Y56.9 Nepatikslintas topinis (vietinis) preparatas 

Y57 Kiti ir nepatikslinti preparatai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y57.0 Apetitą slopinantys vaistai [anorektikai] 

Y57.1 Lipotropiniai vaistai 

Y57.2 Niekur kitur nepriskirti priešnuodţiai ir chelatinės medţiagos  

Y57.3 Potraukį alkoholiui maţinantys vaistai (detergentai) 

Y57.4 Neveikliosios vaistų medţiagos 

Y57.5 Rentgeno kontrastinė medţiaga 

Y57.6 Kitos diagnostinės medţiagos 

Y57.7 Niekur kitur nepriskirti vitaminai 

Išskyrus: nikotino rūgštį (Y52.7) 

vitaminą B12 (Y44.1) 

vitaminą D (Y54.7) 

vitaminą K (Y44.3) 

Y57.8 Kiti vaistai ir medikamentai 

Y57.9 Nepatikslintas vaistas ar medikamentas 

Y58 Bakterinės vakcinos 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y58.0 BCG vakcina (tuberkuliozės skiepas) 

Y58.1 Vidurių šiltinės ir paratifo vakcina 

Y58.2 Choleros vakcina 

Y58.3 Maro vakcina 

Y58.4 Stabligės vakcina 

Y58.5 Difterijos vakcina 

Y58.6 Kokliušo vakcina, įskaitant vakcinų derinius su kokliušo komponentu 

Y58.8 Bakterinių vakcinų deriniai, išskyrus vakcinų derinius su kokliušo komponentu 

Y58.9 Kitos ir nepatikslintos bakterinės vakcinos 

Y59 Kitos ir nepatikslintos vakcinos ir biologinės medţiagos 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 
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Y59.0 Virusinės vakcinos 

Y59.1 Vakcinos nuo riketsijų sukeliamų ligų 

Y59.2 Vakcinos nuo pirmuonių 

Y59.3 Imunoglobulinas 

Y59.8 Kitos patikslintos vakcinos ir biologinės medţiagos 

Y59.9 Nepatikslinta vakcina ar biologinė medţiaga 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIGONIAMS, KURIEMS TEIKIAMA CHIRURGINĖ IR MEDICINOS 

PAGALBA  

(Y60–Y69)  

Išskyrus: medicininės įrangos gedimą arba veikimo sutrikimą (atliekant procedūrą) (po implantavimo) (vis dar naudojant įrangą) 

(Y70–Y82) 

chirurgines ir kitas medicinines procedūras, sukėlusių nenormalią paciento reakciją arba sukėlusių vėlesnę komplikaciją 

nenurodant nelaimingo atsitikimo tuo metu, kai buvo atliekama procedūra (Y83–Y84) 

Y60 Netyčinis įpjovimas, punkcija, perforacija ar kraujavimas teikiant chirurginę ar medicinos 

pagalbą 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y60.0 Atliekant chirurginę operaciją 

Y60.1 Atliekant infuziją ar transfuziją 

Y60.2 Atliekant inkstų dializę ar kitą perfuziją 

Y60.3 Atliekant injekciją ar imunizaciją 

Y60.4 Atliekant endoskopinį tyrimą 

Y60.5 Atliekant širdies kateterizaciją 

Y60.6 Atliekant išsiurbimą, praduriant ir atliekant kitokio tipo kateterizaciją 

Y60.7 Skiriant klizmą 

Y60.8 Atliekant kitas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y60.9 Atliekant nepatikslintas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y61 Svetimkūnis, atsitiktinai paliktas kūne teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y61.0 Atliekant chirurginę operaciją 

Y61.1 Atliekant infuziją ar transfuziją 

Y61.2 Atliekant inkstų dializę ar kitą perfuziją 

Y61.3 Atliekant injekciją ar imunizaciją 

Y61.4 Atliekant endoskopinį tyrimą 
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Y61.5 Atliekant širdies kateterizaciją 

Y61.6 Atliekant išsiurbimą, praduriant ir atliekant kitokio tipo kateterizaciją 

Y61.7 Išimant kateterį ar nuimant pakuotę 

Y61.8 Atliekant kitas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y61.9 Atliekant nepatikslintas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y62 Nepakankamas sterilumas teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y62.0 Atliekant chirurginę operaciją 

Y62.1 Atliekant infuziją ar transfuziją 

Y62.2 Atliekant inkstų dializę ar kitą perfuziją 

Y62.3 Atliekant injekciją ar imunizaciją 

Y62.4 Atliekant endoskopinį tyrimą 

Y62.5 Atliekant širdies kateterizaciją 

Y62.6 Atliekant išsiurbimą, praduriant ir atliekant kitokio tipo kateterizaciją 

Y62.8 Atliekant kitas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y62.9 Atliekant nepatikslintas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y63 Netinkamas dozavimas teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą   

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Išskyrus: netyčinį vaistų perdozavimą arba dėl klaidos duotą netinkamą vaistą (X40–X44) 

Y63.0 Atliekant transfuziją arba infuziją paskirtas per didelis kraujo ar kito skysčio kiekis  

Y63.1 Netinkamas skysčio, naudojamo atliekant infuziją, atskiedimas 

Y63.2 Per didelė spinduliuotės dozė, skirta atliekant gydymą 

Y63.3 Netyčinė paciento apšvita radiacija atliekant medicinos prieţiūros procedūras 

Y63.4 Netinkamai paskirta elektrokonvulsinės terapijos arba insulino šoko terapijos dozė 

Y63.5 Netinkama vietinio taikymo ir pakuotės temperatūra 

Y63.6 Nepaskirtas būtinas vaistas, medikamentas ar biologinė medţiaga 

Y63.8 Netinkamai paskirta dozė atliekant kitas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros procedūras 

Y63.9 Netinkamai paskirta dozė atliekant nepatikslintas chirurginės pagalbos ir medicinos prieţiūros 

procedūras 

Y64 Uţterštos medicininės ir biologinės medţiagos 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y64.0 Uţteršta medicininė ar biologinė medţiaga, panaudota transfuzijai arba infuzijai 
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Y64.1 Uţteršta medicininė ar biologinė medţiaga, įšvirkšta arba panaudota imunizacijai 

Y64.8 Uţteršta medicininė ar biologinė medţiaga, paskirta kitais būdais 

Y64.9 Uţteršta medicininė ar biologinė medţiaga, paskirta nepatikslintais būdais 

Paskirta užteršta medicininė ar biologinė medžiaga, neklasifikuojama kitaip  

Y65 Kiti nelaimingi atsitikimai  teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y65.0 Transfuzijai panaudotas netinkamas kraujas 

Y65.1 Infuzijai panaudotas netinkamas skystis 

Y65.2 Netinkamas susiuvimas ir perrišimas (ligatūra) atliekant chirurginę operaciją 

Y65.3 Atliekant anestezinę procedūrą netinkamai įvestas endotrachėjinis vamzdelis 

Y65.4 Negalėjimas įvesti arba išimti kito vamzdelio ar instrumento 

Y65.5 Netinkamos operacijos atlikimas 

Y65.8 Kiti patikslinti nelaimingi atsitikimai teikiant chirurginę pagalbą ir medicinos prieţiūrą 

Y66 Chirurginės ar medicinos pagalbos nesuteikimas 

Pirmalaikis chirurginės pagalbos ir medicinos priežiūros nutraukimas 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y69 Nepatikslintas nelaimingas atsitikimas teikiant chirurginę ar medicinos pagalbą  

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

MEDICININIAI APARATAI, KURIŲ PANAUDOJIMAS DIAGNOSTIKAI IR GYDYMUI SUSIJĘS SU 

NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS  

(Y70–Y82)  

 

Apima: medicininės įrangos gedimą arba veikimo sutrikimą (atliekant procedūrą) (po implantavimo) (vis dar naudojant įrangą) 

 

Išskyrus: vėlesnes komplikacijas, kurios kyla po medicininės įrangos panaudojimo nenurodant jos gedimo arba veikimo sutrikimo 

(Y83–Y84) 

 nelaimingus atsitikimus pacientams teikiant chirurginę pagalbą ir medicinos priežiūrą, priskiriamus kategorijoms Y60–Y69 

Toliau pateikti keturių skaitmenų poskyriai naudojami Y70–Y82 kategorijoms: 

.0 diagnostikos ir stebėjimo įtaisai 

.1  gydymo (nechirurginiai) ir reabilitaciniai įtaisai 

.2  proteziniai ir kiti implantai, medţiagos ir įtaisai – priedai 

.3  chirurginiai instrumentai, medţiagos ir įtaisai (įskaitant siūlus, skirtus susiūti) 

.8  niekur kitur nepriskirti įvairūs įtaisai 

Y70 Anesteziologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 
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Y71 Kardiovaskuliniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y72 Otorinolaringologinė įranga, susijusi su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y73 Gastroenterologiniai ir urologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y74 Bendrieji ligoninėse ir ligoninių personalo naudojami įrenginiai, susiję su nelaimingais 

atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y75 Neurologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y76 Akušeriniai ir ginekologiniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y77 Oftalmologiniai įtaisai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y78 Radiologiniai įrengimai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y79 Ortopediniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y80 Medicininiai prietaisai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y81 Bendrosios ir plastinės chirurgijos aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y82 Kiti ir nepatikslinti medicininiai įrenginiai, susiję su nelaimingais atsitikimais 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

CHIRURGINĖS IR KITOS MEDICININĖS PROCEDŪROS  KAIP PRIEŢASTIS LIGONIO 

NENORMALIŲ  REAKCIJŲ AR  VĖLIAU  ĮVYKUSIŲ KOMPLIKACIJŲ, NEMININT NELAIMINGO 

ATSITIKIMO  PROCEDŪROS METU  

(Y83–Y84)  
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Išskyrus: medicininės įrangos gedimą arba veikimo sutrikimą (atliekant procedūrą) (po implantavimo) (vis dar naudojant įrangą (Y70–

Y82) 

 nelaimingus atsitikimus pacientams teikiant chirurginę pagalbą ir medicinos priežiūrą, priskiriamų kategorijoms Y60–Y69 

Y83 Chirurginės operacijos ar kitos chirurginės procedūros kaip prieţastis ligonio nenormalių 

reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y83.0 Chirurginė operacija transplantuojant visą organą 

Y83.1 Chirurginė operacija implantuojant dirbtinį vidinį įtaisą 

Y83.2 Chirurginė operacija atliekant anastomozę, šuntuojant ar persodinant audinius 

Y83.3 Chirurginė operacija formuojant išorinę stomą 

Y83.4 Kita rekonstrukcinė chirurgija 

Y83.5 Galūnės (-ių) amputacija 

Y83.6 Kito organo (organo dalies) (viso organo) pašalinimas 

Y83.8 Kitos chirurginės procedūros 

Y83.9 Nepatikslinta chirurginė procedūra 

Y84 Kitos medicininės procedūros kaip prieţastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių 

komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y84.0 Širdies kateterizacija 

Y84.1 Inkstų dializė 

Y84.2 Radiologinė procedūra ir radioterapija 

Y84.3 Šoko terapija 

Y84.4 Skysčio išsiurbimas 

Y84.5 Skrandţio arba dvylikapirštės ţarnos zondo įvedimas 

Y84.6 Šlapimo pūslės kateterizacija 

Y84.7 Kraujo mėginių ėmimas 

Y84.8 Kitos medicininės procedūros 

Hiperbarinė deguonies terapija 

Y84.9 Nepatikslinta medicininė procedūra 

IŠORINIŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŢASČIŲ PADARINIAI  

(Y85–Y89)  

1912 

Pastaba: Y85–Y89 kategorijos turi būti naudojamos indikuoti aplinkybes, kurios yra mirties, sveikatos pablogėjimo ar negalios 

priežastys dėl jų padarinių ar vėlesnių pasekmių, kurios pačios yra priskirtos kitoms kategorijoms. Padariniai apima sąlygas, 
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kurios nurodomos kaip padariniai arba vyksta kaip vėlesnės pasekmės praėjus vieniems metams ar daugiau po to, kai įvyko 

įvykis. 

Y85 Transporto įvykių padariniai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y85.0 Variklinės transporto priemonės avarijos padariniai 

Y85.9 Kitų ir nepatikslintų transporto įvykių padariniai 

Y86 Kitų nelaimingų atsitikimų padariniai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y87 Tyčinio susiţalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y87.0 Tyčinio savęs ţalojimo padariniai 

Y87.1 Pasikėsinimo padariniai 

Y87.2 Įvykių esant nenustatytiems ketinimams padariniai 

Y88 Chirurginės ir medicinos pagalbos, kaip išorinės prieţasties, padariniai 

1904 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y88.0 Neigiamo poveikio, kurį sukelia gydyti naudojami vaistai, medikamentai ir biologinės medţiagos, 

padariniai 

Y88.1 Nelaimingų atsitikimų pacientų atţvilgiu atliekant chirurgines ir medicinines procedūras padariniai 

Y88.2 Nelaimingų atsitikimų, susijusių su medicinos prietaisais, naudojamais atliekant diagnostiką ir taikant 

gydymą, padariniai 

Y88.3 Chirurginių ir kitų medicininių procedūrų, sukėlusių nenormalią paciento reakciją arba sukėlusių vėlesnę 

komplikaciją nenurodant nelaimingo atsitikimo tuo metu, kai buvo atliekama procedūra, padariniai 

Y89 Kitų išorinių prieţasčių padariniai 

Pastaba: kodams Y35–Y89 taip pat priskirkite įvykio vietą (Y92.-) 

Y89.0 Teisinio įsikišimo padariniai 

Y89.1 Karinių operacijų padariniai 

Y89.9 Nepatikslintos išorinės prieţasties padariniai 

PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŢASTIMIS, 

KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR 

(Y90–Y98)  

Y90 Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius alkoholio kiekį kraujyje  

Y90.0 Alkoholio kiekis kraujyje, maţesnis negu 20 mg/100 ml 
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Y90.1 Alkoholio kiekis kraujyje 20–39 mg/100 ml 

Y90.2 Alkoholio kiekis kraujyje 40–59 mg/100 ml 

Y90.3 Alkoholio kiekis kraujyje 60–79 mg/100 ml 

Y90.4 Alkoholio kiekis kraujyje 80–99 mg/100 ml 

Y90.5 Alkoholio kiekis kraujyje 100–119 mg/100 ml 

Y90.6 Alkoholio kiekis kraujyje 120–199 mg/100 ml 

Y90.7 Alkoholio kiekis kraujyje 200–239 mg/100 ml 

Y90.8 Alkoholio kiekis kraujyje 240 mg/100 ml arba daugiau 

Y90.9 Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje 

Y91 Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius  intoksikacijos laipsnį 

Išskyrus: alkoholio vartojimo įrodymus, gaunamus atlikus alkoholio kiekio kraujyje tyrimą (Y90.-) 

Y91.0 Nedidelė intoksikacija alkoholiu 

Alkoholio kvapas iš burnos, nedidelis elgsenos sutrikimas atliekant funkcijas ir reaguojant arba nedidelis koordinacijos 

sutrikimas. 

Y91.1 Vidutinė intoksikacija alkoholiu 

Alkoholio kvapas iš burnos, vidutinis elgsenos sutrikimas atliekant funkcijas ir reaguojant arba vidutinis koordinacijos 

sutrikimas. 

Y91.2 Stipri intoksikacija alkoholiu 

Ryškus elgsenos sutrikimas atliekant funkcijas ir reaguojant, ryškus koordinacijos sutrikimas arba susilpnėjęs gebėjimas 

bendradarbiauti. 

Y91.3 Labai stipri intoksikacija alkoholiu 

Labai ryškus elgsenos sutrikimas atliekant funkcijas ir reaguojant, labai ryškus koordinacijos sutrikimas arba 

negebėjimas bendradarbiauti. 

Y91.9 Kitaip nepatikslintas alkoholio vartojimas 

Įtariamas alkoholio vartojimas, neklasifikuojamas kitaip 

Y92 Įvykio vieta  

Pastaba: ši kategorija naudojama su V00–Y89 kategorijomis siekiant identifikuoti vietą, kur buvo patirtas sužeidimas 

arba įvyko ap(si)nuodijimas (išorinė priežastis). 

Įvykio vietos kodas yra papildomai priskiriamas prie veiklos kodo. 

Kai gali būti taikomos kelios kategorijos, priskirkite kodą, kuris yra sąrašo viršuje. 

Y92.0 Namai 

Butai 

Pensionas 

Namelių-priekabų *priekabų+ parkas, gyvenamasis 

Ūkio gyvenamasis namas 

Namų patalpos 

Namas (gyvenamasis) 

Neinstitucinė gyvenamoji vieta 
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Išskyrus: paliktus ar apleistus namus (Y92.88) 

stovyklavietes, neklasifikuojamas kitaip (Y92.88) 

namelių-priekabų aikšteles, neklasifikuojamas (Y92.88) 

bendro naudojimo gyvenamąsias zonas (Y92.89) 

statomus namus, kurie kol kas nėra apgyvendinti (Y92.60) 

institucines gyvenamąsias vietas (Y92.1-) 

Y92.00 Įvaţiavimas 

Y92.01 Lauko zonos 

Vidinis kiemas   }  

Sodas   }  

Lauko pramogų zonos  - privačiame name arba sode 

Baseinas  }  

Teniso aikštelė   }  

Kiemas 

Y92.02 Garaţas 

Pastogė automobiliui 

Stoginė 

Y92.03 Vonios kambarys 

Apima: tualetą 

Y92.04 Virtuvė 

Y92.05 Miegamasis 

Y92.06 Skalbykla 

Y92.07 Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos 

Valgomasis   }  

Bendrasis   }  

Svetainė  } kambarys 

Poilsio   }  

Žaidimų (pasilinksminimų) }  

Vidaus gyvenamosios zonos, neklasifikuojamos kitaip 

Y92.09 Kitos ir nepatikslintos vietos namuose 

Pramogų zona, neklasifikuojama kitaip 

Baseinas, vidaus 

Y92.1 Nuolatinės globos institucijos 

Y92.10 Kalėjimas 

Y92.11 Nepilnamečių įkalinimo įstaiga 

Pataisos mokykla 

Y92.12 Karinė stovykla / miestelis 

Y92.13 Našlaičių namai 

Vaikų namai 

Y92.14 Senyvo amţiaus asmenų prieţiūros įstaigos 

Slaugos namai  

Namai senyvo amžiaus žmonėms 
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Pensinio amžiaus asmenų gyvenvietė 

Y92.18 Kita patikslinta nuolatinės globos institucija 

Y92.19 Nepatikslinta nuolatinės globos institucija 

Y92.2 Mokykla, kita institucija ir viešojo administravimo sritis 

Išskyrus: statomus pastatus (Y92.6) 

nuolatinės globos institucijas (Y92.1) 

sporto ir sporto veiklos sritis (Y92.3) 

Y92.21 Mokykla 

Internatinė 

Mokyklos / universiteto miestelis 

Kolegija 

Dieninis vaikų darželis 

Aukštojo mokslo įstaiga 

Vaikų darželis 

Mokykla (privati) (viešoji) (valstybinė) 

Universitetas (miestelis) 

Y92.22 Sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo sritis 

Dienos procedūrų centras 

Sveikatos priežiūros centras 

Sergančiųjų namai 

Slaugos ligoninė 

Ligoninė 

Ambulatorinių paslaugų klinika 

Y92.29 Kita patikslinta institucija ir viešojo administravimo sritis 

Pastatas (įskaitant greta esantį žemės sklypą), kuriuo naudojasi plačioji visuomenė arba konkreti visuomenės grupė, 

pavyzdžiui: 

• susirinkimų salė  

• bažnyčia 

• kino teatras 

• klubo pastatas 

• teismo pastatas 

• šokių salė 

• galerija 

• biblioteka 

• kino filmų demonstravimo pastatas 

• muziejus 

• muzikos salė 

• operos teatras 

• užkandinė 

• teatras 

• jaunimo centras 

Y92.3 Sporto ir fizinio lavinimo sritis 

Y92.30 Sporto aikštelės (lauko) 

Beisbolo / mažojo beisbolo aikštė 

Kriketo aikštė 

Futbolo aikštė (pagal Australijos taisykles, regbio, futbolo, amerikietiškojo futbolo) 

Golfo laukas 



967 

 

Ritulio laukas 

Lauko: 

• krepšinio / netbolo aikštelė 

• stadionas 

• teniso aikštelė 

• tinklinio aikštelė 

Bėgimo takelis 

Išskyrus: lauko teniso aikšteles privačiame name (Y92.01) 

Y92.31 Sporto salė (vidaus) 

Fizinės parengties centras 

Gimnastikos salė 

Vidaus: 

• krepšinio / netbolo aikštelė 

• kriketo aikštė 

• futbolo aikštė 

• stadionas 

• teniso aikštelė 

• tinklinio aikštelė 

Sieninio aikštelė 

Išskyrus: teniso aikšteles privačiame name (Y92.01) 

Y92.32 Plaukimo centras 

Išskyrus: plaukimo baseino: 

• viešbutyje (Y92.53) 

• privačiame name: 

 • vidaus (Y92.09) 

 • lauko (Y92.01) 

Y92.33 Lenktynių takas ir lenktynių trasa 

Dviračių  }  

Lengvųjų automobilių  }  

Šunų   - lenktynių takas ar lenktynių trasa 

Žirgų  }  

Motociklų   }  

Y92.34 Jojimo bazė 

Jojimo mokykla 

Y92.35 Čiuoţykla 

Ledo rūmai 

Čiuožimo: 

• arena 

• parkas 

Y92.36 Slidinėjimas 

Slidinėjimo: 

• bazė 

• tramplinas 

• trasa 

Snieglenčių sporto zona 

Y92.38 Kita patikslinta sporto ir fizinio lavinimo sritis 

Y92.39 Nepatikslinta sporto ir fizinio lavinimo sritis 
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Y92.4 Gatvė ir automagistralė 

Y92.40 Kelias 

Greitkelis 

Autostrada 

Automobilių statymas gatvėje 

Y92.41 Šaligatvis 

Pažymėtas pėsčiųjų takas 

Pėsčiųjų takelis šalia kelio 

Šaligatvis 

Y92.42 Dviračių takas 

Dviračių takas šalia kelio 

Y92.48 Kita patikslinta viešoji automagistralė, gatvė ar kelias 

Y92.49 Nepatikslinta viešoji automagistralė, gatvė ar kelias 

Y92.5 Prekybos ir paslaugų sritis 

Y92.50 Parduotuvės ir saugyklos 

Bankas 

Prekyvietė (prekystaliai) 

Paštas 

Parduotuvių rajonas 

Prekybos centras 

Y92.51 Komercinės paskirtis garaţas (degalinė) 

Stotis: 

• degalų užpildymo stotis 

• degalinė 

• aptarnavimo stotis 

Išskyrus: garažą privačiame name (Y92.02) 

Y92.52 Biuro pastatas 

Y92.53 Kavinė, viešbutis ir restoranas 

Baras, užkandinė 

Kazino 

Šokių klubas 

Būstas poilsiui: 

• butas 

• nakvynės įstaiga (įskaitant pusryčius) (B&B) 

• motelis 

Naktinis klubas 

Išskyrus: būstą, kaip įprastinę gyvenamąją vietą (Y92.09) 

Y92.58 Kita patikslinta prekybos ir paslaugų sritis 

Oro uostas 

Stotis: 

• autobusų 

• radijo 

• geležinkelio 

• televizijos 
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Y92.59 Nepatikslinta prekybos ir paslaugų sritis 

Y92.6 Pramonės ir statybos sritis 

Y92.60 Statybos sritis 

Pastatas  }  

Būstas (dar negyvenamas) - statomas 

Tunelis  }  

Y92.61 Griovimo aikštelė 

Apleistas pastatas arba griauti numatytas namas 

Y92.62 Fabrikas ir gamykla 

Fabrikas (gamykla): 

• pastatas ir patalpos 

• sandėlis 

• dirbtuvės (cechas) 

Dujų gamykla 

Pramoninė aikštelė 

Smulkioji pramonė 

Y92.63 Kasykla ir karjeras 

Kasykla: 

• anglies 

• žvyro 

• smėlio 

Požeminė kasykla 

Y92.64 Naftos ir dujų gavyba 

Naftos bokštas ir kiti atviroje jūroje esantys įrenginiai 

Y92.65 Laivų statykla 

Laivų remonto įmonė 

Sausasis dokas 

Y92.66 Elektrinė 

Jėgainė: 

• anglies 

• vandens 

• atominė 

• naftos 

Y92.68 Kita patikslinta pramonės ir statybos sritis 

Y92.69 Nepatikslinta pramonės ir statybos sritis 

Y92.7 Ūkis 

Ūkio: 

• pastatai 

• dirbama žemė 

Plantacija: 

• vaisių 

• neklasifikuojama kitaip 

Gyvulininkystės ferma 

Išskyrus: ūkio gyvenamąjį namą ir ūkio namų patalpas (Y92.0-) 

medžių plantacijas (Y92.84) 
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Y92.8 Kita patikslinta įvykio vieta 

Y92.80 Ramaus vandens zona 

Užtvanka 

Pelkė 

Liūnas ir klampynė 

Natūralus ledas ramaus vandens zonoje 

Tvenkinys 

Baseinas 

Rezervuaras 

Išskyrus: krantą, paplūdimį, pakrantę (Y92.83) 

įlanką, ežerą (Y92.82) 

Y92.81 Tekantis vanduo 

Upelis 

Kanalas 

Užtakis 

Užlieta teritorija 

Natūralus ledas tekančiame vandenyje 

Upė 

Upokšnis 

Srovė 

Srovelė 

Išskyrus: krantą, paplūdimį, pakrantę (Y92.83) 

Y92.82 Didelis vandens plotas 

Įlanka 

Ežeras 

Natūralus ledas dideliame vandens plote 

Vandenynas 

Druskingas ežeras: 

• turintis vandens 

• neklasifikuojamas kitaip 

Jūra 

Išskyrus: krantą, paplūdimį, pakrantę (Y92.83) 

išdžiūvusios upės vaga, išdžiūvusį druskingą ežerą (Y92.86) 

Y92.83 Paplūdimys 

Vandens telkinio krantas 

(Užliejamas) kranto ruožas 

Smėlio kopos: 

• šalia paplūdimio 

• neklasifikuojamos kitaip 

Krantas 

Y92.84 Miškas 

Krūmai  } 

Pėsčiųjų takas  } 

Nacionalinis parkas  - miške 

Takelis  } 

Krūmokšniai  } 

Medžių plantacija   } 

Takas  } 
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Y92.85 Dykuma 

Pėsčiųjų takas  } 

Takelis  } dykumoje 

Takas  } 

Y92.86 Kita patikslinta kaimo vietovė 

Urvas 

Išdžiūvusi (-ęs): 

• upės vaga 

• druskingas ežeras 

Tarpeklis 

Kalnas, esantis ne miške 

Tolimi, retai apgyvendinti rajonai 

Stepė 

Druskinga dauba 

Smėlio kopos, esančios ne šalia paplūdimio 

Tyrlaukis 

Y92.87 Automobilių stovėjimo aikštelė 

Automobilių stovėjimo vieta 

Išskyrus: automobilių statymą gatvėje (Y92.40) 

Y92.88 Kita patikslinta įvykio vieta 

Stovyklavietė   }  

Namelių-priekabų aikštelė } neklasifikuojama kitaip 

Dokas   }  

Karinių mokymų aikštelė 

Parkas: 

• pramogų 

• neklasifikuojamas kitaip 

• viešasis 

Viešoji vieta, neklasifikuojama kitaip 

Geležinkelio linija 

Zoologijos sodas 

 

Y92.89 Bendro naudojimo gyvenamoji zona 

Miesto stovykla 

Pastaba: gyvenamoji vieta / bendro naudojimo gyvenamasis plotas / namai, paprastai žmonėms, kurie *čia+ gyvena 

laikinai arba nuolat. 

Išskyrus: pensioną (Y92.09) 

stovyklavietę, neklasifikuojamą kitaip (Y92.88) 

namelių-priekabų aikšteles (Y92.88) 

Y92.9 Nepatikslinta įvykio vieta 

Y95 Komos būklė 

 

Y96 Būklė, sąlygota darbo 

 

Y97 Būklė, sąlygota aplinkos uţteršimo 
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Y98 Būklė, sąlygota gyvenimo būdo
,
 

 

21 SKYRIUS 

SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR 

APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE  

(Z00–Z99) 

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai: 

Z00–Z13 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose pasitikrinimui ir/ar ištyrimui 

Z20–Z29 Asmenys, kuriems galimai gresia uţkrečiamos ligos 

Z30–Z39 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl su reprodukcija susijusių aplinkybių 

Z40–Z54 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl specialių procedūrų ir medicinos 

pagalbos 

Z55–Z65 Asmenys, kurių sveikatai kyla grėsmė dėl socialinių ekonominių ir psichosocialinių aplinkybių 

Z70–Z76 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitų aplinkybių 

Z80–Z99 Asmenys, kurių sveikatai kyla grėsmė dėl šeimos narių ir jų pačių ligos istorijos bei dėl tam tikrų 

aplinkybių, turinčių įtakos sveikatos būklei 

Pastaba: kategorijos Z00–Z99 skirtos tiems atvejams, kai aplinkybės, išskyrus ligą, sužalojimą ar išorinę priežastį, 

klasifikuotinos kategorijose A00–Y89, užregistruojamos kaip „diagnozės“ arba „problemos“. Tai taikoma, kai yra 

šios dvi pagrindinės aplinkybės: 

 a) kai sergantis ar nesergantis asmuo kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą tam tikru konkrečiu tikslu, pavyzdžiui, 

gauti tam tikrą priežiūrą arba paslaugą, susijusią su jo dabartine būkle, duoti organą arba audinį, profilaktiškai 

pasiskiepyti arba aptarti problemą, kuri pati nėra liga ar sužalojimas; 

 b)  kai yra tam tikrų aplinkybių arba problemų, kurios, nors pačios nėra dabartinė liga ar sužalojimas, veikia asmens 

sveikatos būklę. Tokie faktoriai gali būti nustatyti per gyventojų tyrimus, kai asmuo tuo metu serga arba 

neserga, arba gali būti užregistruoti kaip papildomos aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti teikiant asmeniui 

pagalbą dėl ligos ar sužalojimo. 

ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE  PASITIKRINIMUI 

IR/AR IŠTYRIMUI(Z00–Z13) 

Pastaba: per šiuos patikrinimus gauti nespecifiniai nuo normos nukrypstantys tyrimų rezultatai klasifikuojami kodais R70–

R94. 

Neįtraukta: tyrimai, susiję su nėštumu ir reprodukcija (Z30–Z36, Z39.-) 

Z00 Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos 

patikrinimas ir ištyrimas 

Išskyrus: patikrinimą (Z02.-)dėl administracinių priežasčių 
specialųjį patikrinimą (Z11–Z13) 

Z00.0 Bendras medicininis ištyrimas 

Sveikatos patikrinimas, neklasifikuojamas kitaip 
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Periodinis ištyrimas (kasmetinis) (medicininis) 

Išskyrus: bendrą sveikatos patikrinimą: 
• nurodytų gyventojų grupių (Z10.-) 

• kūdikių arba vaikų (Z00.1)  

Z00.1 Įprastinis vaiko sveikatos ištyrimas 
Kūdikio ar vaiko raidos kontrolė 

Išskyrus: pamestinuko ar kito sveiko kūdikio arba vaiko sveikatos stebėjimą (Z76.1–Z76.2) 

Z00.2 Ištyrimas greito augimo periodu vaikystėje 

Z00.3 Jaunuolio raidos kontrolė 
Lytinio brendimo kontrolė 

Z00.4 Bendras psichiatrinis ištyrimas, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: ištyrimą, atliekamą dėl medicininių - teisinių priežasčių (Z04.6) 

Z00.5 potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas 

Z00.6 Palyginamasis ir kontrolinis ištyrimas per klinikines tyrimų programas 
0026 

Z00.8 Kiti bendri tyrimai 
Sveikatos ištyrimas tikrinant gyventojus 

Z01 Kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos 

patikrinimas ir ištyrimas 

Apima: nurodytų sistemų įprastinį ištyrimą 

Išskyrus: ištyrimą dėl: 
• administracinių tikslų (Z02.-) 

                                    • įtariamų būklių, nepatvirtintų (Z03.-) 

 (Z11–Z13)specialusis ištyrimas 

Z01.0 Akių ir regėjimo patikrinimas 

Išskyrus: ištyrimą vairuotojo pažymėjimui gauti (Z02.4) 

Z01.1 Ausų ir klausos patikrinimas 

Z01.2 Dantų patikrinimas 

Z01.3 Kraujospūdţio patikrinimas 

Z01.4 Ginekologinis patikrinimas (bendras) (įprastinis) 
Gimdos kaklelio (Papanicolaou) tepinėlis 

Mažojo dubens organų ištyrimas (kasmetinis) (periodinis) 

Išskyrus: ištyrimą ar patikrinimą dėl nėštumo (Z32.-) 
                                įprastinį ištyrimą dėl kontraceptinės priemonės vartojimo (Z30.4–Z30.5) 

Z01.5 Diagnostiniai odos ir jautrumo  testai 
Alergijos nustatymo testai 

Odos testai:dėl 

• bakterinės ligos 

• padidėjusio jautrumo 
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Z01.6 Radiologinis ištyrimas, neklasifikuojamas kitur 
Įprastinis: 

• radiologinis krūtinės ląstos ištyrimas 

• mamografija 

Z01.7 Laboratorinis ištyrimas 

Z01.8 Kitas patikslintas specialusis ištyrimas 

Z01.9 specialusis ištyrimas, nepatikslintas 

Z02 Ištyrimas ir apsilankymas dėl administracinių  prieţasčių  

Z02.0 Ištyrimas priimant į mokymo įstaigą 
Ištyrimas priimant į ikimokyklinę (mokymo) įstaigą 

Z02.1 Ištyrimas priimant į darbą 

Išskyrus: profesinės sveikatos patikrinimą (Z10.0) 

Z02.2 Ištyrimas priimant į ilgalaikės globos įstaigas 

Išskyrus: ištyrimą pristatant į kalėjimą (Z02.8) 
 bendrą globos įstaigų gyventojų sveikatos patikrinimą (Z10.1) 

Z02.3 Sveikatos patikrinimas priimant į karo tarnybą 

Išskyrus: bendrą karių sveikatos patikrinimą (Z10.2) 

Z02.4 Ištyrimas vairuotojo paţymėjimui gauti 

Z02.5 Sportuojančiųjų patikrinimas 

Išskyrus: alkoholio ir vaistų koncentracijos kraujyje nustatymo testus (Z04.0) 
   bendrą sporto kolektyvų narių sveikatos patikrinimą (Z10.3) 

Z02.6 Ištyrimas draudimo tikslais 

Z02.7 Medicininės paţymos išdavimas 
Medicininės pažymos išdavimas apie: 

• mirties priežastį 

• tinkamumą 

• neveiksnumą 

• neįgalumą 

Išskyrus: apsilankymą dėl bendro medicininio ištyrimo (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.-) 

Z02.8 Kitas ištyrimas  dėl administracinių prieţasčių 
Ištyrimas: 

• vykstant į: 

 • kalėjimą 

 • vasaros stovyklą 

• įvaikinant 

• imigruojant 

• suteikiant pilietybę 

• ikisantuokinis 

Išskyrus: pamestinuko ar kito sveiko kūdikio arba vaiko sveikatos stebėjimą (Z76.1–Z76.2) 

Z02.9 Patikrinimas administraciniais tikslais, nepatikslintas 
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Z03 Medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių 

0001, 0012 

Apima: asmenys, kuriems pasireiškia tam tikri simptomai arba požymiai, rodantys galimą patologiją, 

kurią reikia ištirti, bet kurių po ištyrimo  nebereikia toliau gydyti ar stebėti 

Išskyrus: asmenį su fobiniais nusiskundimais, kuriam diagnozė nenustatyta (Z71.1) 

Z03.0 Stebėjimas dėl įtariamos tuberkuliozės 

Z03.1 Stebėjimas dėl įtariamo piktybinio naviko 

Išskyrus: naujagimius (Z03.79) 

Z03.2 Stebėjimas dėl įtariamų psichikos ar elgesio sutrikimų 
Stebėjimas dėl: 

• asocialaus elgesio  }  
• padegimo  - be ryškaus psichikos sutrikimo 
• dalyvavimo gaujos veikloje  }  
• vagystės iš parduotuvės  }  

Z03.3 Stebėjimas dėl įtariamo nervų sistemos sutrikimo 

Išskyrus: naujagimius (Z03.72) 

Z03.4 Stebėjimas dėl įtariamo miokardo infarkto 

Išskyrus: naujagimius (Z03.79) 

Z03.5 Stebėjimas dėl kitų įtariamų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų 

Išskyrus: naujagimius (Z03.79) 

Z03.6 Stebėjimas dėl įtariamo prarytos medţiagos toksinio poveikio 
Stebėjimas dėl įtariamo: 

• vaisto nepageidaujamo poveikio 

• apsinuodijimo 

Išskyrus: naujagimius (Z03.79) 

Z03.7 Naujagimių stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų nenustatytų būklių 

1611, 1617 

Pastaba: ši kategorija turi būti taikoma naujagimiams neonataliniu periodu (pirmąsias 28 gyvenimo dienas), 

kuriems įtariama nenormali būklė, kurią galėjo lemti motinos ar gimdymo eigos poveikis, bet nėra 

jos požymių ar simptomų, o po ištyrimo ir stebėjimo ji nenustatoma. 

Z03.70 Naujagimių stebėjimas dėl nepatikslintos įtariamos būklės 

Z03.71 Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos infekcinės būklės 

Z03.72 Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos neurologinės būklės 

Z03.73 Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos kvėpavimo sistemos būklės 

Z03.79 Naujagimių stebėjimas dėl kitos įtariamos būklės 

Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių 

Išskyrus: naujagimius (Z03.79) 
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Z03.9 Stebėjimas dėl įtariamos ligos ar būklės, nepatikslintas 

Išskyrus: naujagimius (Z03.70) 

Z04 Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų prieţasčių 

Apima: tyrimą dėl medicininių ir teisinių priežasčių 

Z04.0 Alkoholio ir narkotinių medţiagų koncentracijos kraujyje nustatymo testas 

Išskyrus: buvimą: 
• alkoholio kraujyje (R78.0) 

• narkotinių medžiagų kraujyje (R78.-) 

Z04.1 Ištyrimas ir stebėjimas po eismo įvykio 
2001 

Išskyrus: po nelaimingo atsitikimo darbe (Z04.2) 

Z04.2 Ištyrimas ir stebėjimas po nelaimingo atsitikimo darbe 
2001 

Z04.3 Ištyrimas ir stebėjimas po kito nelaimingo atsitikimo  
2001 

Z04.4 Ištyrimas ir stebėjimas po įtariamo išţaginimo ir tvirkinamųjų veiksmų 
2001 

 Aukos ar kaltinamojo ištyrimas įtariant išžaginimą ar tvirkinimą 

Z04.5 Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų sukeltų suţalojimų 
2001 

 Aukos ar kaltinamojo ištyrimas dėl kitų sukeltų sužalojimų 

Z04.6 Bendras psichiatrinis ištyrimas valdţios institucijų reikalavimu 
0521 

Z04.8 Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų patikslintų prieţasčių 
Prašymas pateikti ekspertų parodymus 

Z04.9 Ištyrimas ir stebėjimas dėl nepatikslintų prieţasčių 
Stebėjimas, neklasifikuojamas kitaip 

Z06 Bakterijų atsparumas antibiotikams 

0112 

Pastaba: ši kategorija skirta naudoti kaip papildomas kodas nurodant antibiotiką, kuriam yra atsparus ligos 

sukėlėjas, kai gydoma kitur klasifikuojama bakterinė infekcija. 

Z06.3 Penicilinui ir kitiems jo grupės antibiotikams atsparūs ligų sukėlėjai, arba 

mikroorganizmai 

Z06.31 Penicilinui  atsparūs ligų sukėlėjai 

Z06.32 Meticilinui atsparūs ligų sukėlėjai 
Daugeliui antibiotikų, tarp jų – meticilinui, atsparūs ligų sukėlėjai  

Z06.39 Kitam  penicilino grupės antibiotikui atsparūs ligų sukėlėjai  

Z06.4 Vankomicinui ir kitiems šios grupės antibiotikams atsparūs ligos sukėlėjai  



977 

 

Z06.41 Vankomicinui atsparūs ligų sukėlėjai 

Z06.49 Kitam vankomicino grupės  antibiotikui atsparūs ligų sukėlėjai 

Z06.8 Daugeliui antibiotikų atsparūs ligų sukėlėjai 

Pastaba: pagal šią kategoriją nurodomi ligų sukėlėjai, atsparūs daugeliui antibiotikų, išskyrus tuos, kurių 

sudėtyje yra meticilino (Z06.32). 

Z06.9 Kitiems ir nepatikslintiems antibiotikams atsparūs ligų sukėlėjai 

Z06.90 Nepatikslintam antibiotikui atsparūs ligų sukėlėjai, arba mikroorganizmai 

Z06.99 Kitam vienam patikslintam antibiotikui atsparūs ligų sukėlėjai 

Z08 Stebėjimas po piktybinių navikų gydymo 

2113 

Apima: medicininį stebėjimą po gydymo 

Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 

Z08.0 Stebėjimas po piktybinių navikų chirurginio gydymo 

Z08.1 Stebėjimas po piktybinių navikų spindulinio gydymo 

Išskyrus: spindulinio gydymo kursą (Z51.0) 

Z08.2 Stebėjimas po piktybinių navikų farmakoterapinio gydymo 
Stebėjimas po piktybinių navikų chemoterapinio gydymo 

Išskyrus: farmakoterapinio ? gydymo kursą (Z51.0) 

Z08.7 Stebėjimas po piktybinių navikų kombinuoto gydymo 

Stebėjimas po bet kokios gydymo kombinacijos, klasifikuojamos kodais Z08.0–Z08.2 

Z08.8 Stebėjimas po kito piktybinių navikų gydymo 

Z08.9 Stebėjimas po piktybinių navikų nepatikslinto gydymo 

Z09 Stebėjimas po gydymo dėl kitų būklių, bet ne dėl piktybinių navikų 

2113 

Apima: medicininį stebėjimą po gydymo 

Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 
 medicininį stebėjimą po gydymo dėl piktybinių navikų (Z08.-) 

 stebėjimą dėl: 

 • kontracepcijos (Z30.4–Z30.5) 

 • protezų ir kitų medicininių įtaisų (Z44–Z46) 

Z09.0 Stebėjimas po chirurginio gydymo dėl kitų prieţasčių 

Z09.1 Stebėjimas po spindulinio gydymo dėl kitų prieţasčių 

Išskyrus: spindulinio gydymo kursą (Z51.0) 

Z09.2 Stebėjimas po farmakoterapinio gydymo dėl kitų prieţasčių 
Stebėjimas po chemoterapinio gydymo dėl kitų priežasčių 

Z09.3 Stebėjimas po psichoterapijos 
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Z09.4 Stebėjimas po lūţio gydymo 

Z09.7 Stebėjimas po kombinuoto gydymo dėl kitų prieţasčių 

Z09.8 Stebėjimas po kitų kito gydymo atvejų 

Z09.9 Stebėjimas po kitų nepatikslinto gydymo atvejų 

Z10 Įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas 

Išskyrus: medicininį patikrinimą dėl administracinių priežasčių (Z02.-) 

Z10.0 Profesinės sveikatos patikrinimas 

Išskyrus: ištyrimą priimant į darbą (Z02.1) 

Z10.1 Įprastinis bendras tam tikrų įstaigų gyventojų sveikatos patikrinimas  

Išskyrus: ištyrimą atvykus (Z02.2) 

Z10.2 Bendras įprastinis karių sveikatos patikrinimas 

Išskyrus: patikrinimą priimant į karo tarnybą (Z02.3) 

Z10.3 Bendras įprastinis sporto kolektyvų narių sveikatos patikrinimas 

Išskyrus: alkoholio ir narkotinių medžiagų koncentracijos kraujyje nustatymo testą (Z04.0) 
 sportuojančiųjų patikrinimą (Z02.5) 

Z10.8 Bendras įprastinis kitų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas 
Moksleivių 

Studentų 

Z11 Specialus patikrinimas dėl infekcinių ir parazitinių ligų 

2111 

Pastaba: patikrinimas (angl. – screening) yra asmenų be ligos požymių testavimas arba ištyrimas, siekiant 

išaiškinti ligas ankstyvame periode. Taip pacientams, kurių tyrimų rezultatai teigiami, galima anksti 

nustatyti ligą ir ją gydyti. 

Z11.0 Specialus patikrinimas dėl ţarnyno infekcinių ligų 

Z11.1 Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo organų tuberkuliozės 

Z11.2 Specialus patikrinimas dėl kitų bakterinių ligų 

Z11.3 Specialus patikrinimas dėl daugiausia lytiniu keliu plintančių infekcijų 

Z11.4 Specialus patikrinimas dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] 

Z11.5 Specialus patikrinimas dėl kitų virusinių ligų 

Išskyrus: virusines infekcines žarnyno ligas (Z11.0) 

Z11.6 Specialus  patikrinimas dėl pirmuonių sukeltų ligų ir helmintozių 

Išskyrus: pirmuonių sukeltas žarnyno ligas (Z11.0) 

Z11.8 Specialus patikrinimas dėl kitų infekcinių ir parazitinių ligų 
Chlamidijų  }  
Riketsijų  } sukeltos ligos 
Spirochetų  }  
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Mikozės 

Z11.9 Specialus patikrinimas dėl infekcinių ir parazitinių ligų, nepatikslintas 

Z12 Specialus patikrinimas dėl piktybinių navikų 

2111 

Pastaba: patikrinimas (angl. – screening) yra asmenų be ligos požymių testavimas arba ištyrimas, siekiant 

išaiškinti ligas arba ligų pirmtakus. Taip pacientams, kurių tyrimų rezultatai teigiami, galima anksti 

nustatyti ligą ir ją gydyti. 

Z12.0 Specialus  patikrinimas dėl skrandţio piktybinių navikų 

Z12.1 Specialus patikrinimas dėl ţarnyno piktybinių navikų 

Z12.2 Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo organų piktybinių navikų 

Z12.3 Specialus patikrinimas dėl krūties piktybinių navikų 

Išskyrus: įprastinę mamografiją (Z01.6) 

Z12.4 Specialus patikrinimas dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų 

Išskyrus: kai įprastinis tyrimas yra  bendro ginekologinio ištyrimo dalis (Z01.4) 

Z12.5 Specialus patikrinimas dėl priešinės liaukos (prostatos) piktybinių navikų 

Z12.6 Specialus patikrinimas dėl šlapimo pūslės piktybinių navikų 

Z12.8 Specialus patikrinimas dėl kitų lokalizacijų piktybinių navikų 

Z12.9 Specialus patikrinimas dėl piktybinių navikų, nepatikslintas 

Z13 Specialus patikrinimas dėl kitų ligų ir sutrikimų 

2111 

Z13.0 Specialus patikrinimas dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų bei tam tikrų imuninių mechanizmų 

sutrikimų 

Z13.1 Specialus patikrinimas dėl gliukozės reguliacijos sutrikimo ir cukrinio diabeto 

Z13.2 Specialus patikrinimas dėl mitybos sutrikimų 

Z13.3 Specialus patikrinimas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų 
Alkoholizmo 

Depresijos 

Psichinės raidos atsilikimo 

Z13.4 Specialus patikrinimas dėl tam tikrų vaikystėje prasidėjusių raidos sutrikimų 

Išskyrus: įprastinį kūdikio arba vaiko raidos įvertinimą (Z00.1) 

Z13.5 Specialus patikrinimas dėl akių ir ausų sutrikimų 

Z13.6 Specialus patikrinimas dėl širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų 

Z13.7 Specialus patikrinimas dėl įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų 

Z13.8 Specialus patikrinimas dėl kitų patikslintų ligų ir sutrikimų 

Z13.81 Specialus patikrinimas dėl nervų sistemos sutrikimų 
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Z13.82 Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo sistemos sutrikimų 

Z13.83 Specialus patikrinimas dėl virškinimo sistemos sutrikimų 
Specialus dėl dantų ligų 

Z13.84 Specialus patikrinimas dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų 

Z13.85 Specialus patikrinimas dėl urogenitalinės sistemos sutrikimų 

Z13.86 Specialus patikrinimas dėl endokrininių ir medţiagų apykaitos sutrikimų 

Išskyrus: specialų patikrinimą dėl: 
 • cukrinio diabeto (Z13.1) 

 • mitybos sutrikimų (Z13.2) 

Z13.88 Specialus patikrinimas dėl kitų patikslintų ligų ir sutrikimų 
Specialus patikrinimas dėl: 

• užkrėtimo, neklasifikuojamo kitaip 

• galaktosemijos 

• apsinuodijimo 

• spinduliuotės poveikio 

• odos būklių, neklasifikuojamų kitaip 

Z13.9 Specialus patikrinimas, nepatikslintas 

ASMENYS, KURIEMS  GALIMAI GRESIA UŢKREČIAMOSIOS LIGOS(Z20–Z29) 

Z20 Kontaktas su sergančiaisiais uţkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis 

Z20.0 Kontaktas su sergančiaisiais ţarnyno infekcinėmis ligomis ir  poveikis 

Z20.1 Kontaktas su sergančiaisiais tuberkulioze ir jos poveikis 

Z20.2 Kontaktas su sergančiaisiais daugiausia lytiniu keliu plintančiomis ligomis ir jų poveikis 

Z20.3 Kontaktas su sergančiaisiais pasiutlige ir jos poveikis 

Z20.4 Kontaktas su sergančiaisiais raudonuke ir jos poveikis 

Z20.5 Kontaktas su sergančiaisiais virusiniu hepatitu ir jo poveikis 

Z20.6 Kontaktas su sergančiaisiais ţmogaus imunodeficito virusu [ŢIV] ir jo poveikis 

Išskyrus: besimptomį infekuotumą žmogaus imunodeficito virusu *ŽIV] (Z21) 

Z20.7 Kontaktas su sergančiaisiais pedikulioze, akariaze bei kitomis invazijomis ir jų poveikis 

Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis uţkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis 

Z20.9 Kontaktas su sergančiaisiais nepatikslintomis uţkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis 

Z21 Besimptomis infekuotumas ţmogaus imunodeficito [ŢIV] virusu   

0102 Teigiama ŽIV reakcija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: kontaktą su sergančiaisiais žmogaus imunodeficito virusu *ŽIV+ ir jo poveikį (Z20.6) 
   žmogaus imunodeficito viruso *ŽIV+ sukeltas ligas (B20–B24) 

   laboratoriškai patvirtintą žmogaus imunodeficito virusą *ŽIV+ (R75) 



981 

 

Z22 Infekcinių ligų nešiotojas 

Apima: įtariamą nešiotoją 

Z22.0 Šiltinės nešiotojas 

Z22.1 Kitų infekcinių ţarnyno ligų nešiotojas 

Z22.2 Difterijos nešiotojas 

Z22.3 Kitų patikslintų bakterinių ligų nešiotojas 
Nešiotojas bakterinių ligų, sukeltų: 

• meningokokų 

• stafilokokų 

• streptokokų 

Z22.4 Daugiausia lytiniu keliu plintančių infekcijų nešiotojas 
Nešiotojas: 

• gonorėjos 

• sifilio 

Z22.5 Virusinio hepatito nešiotojas 

0104 

Z22.51 Virusinio hepatito B nešiotojas 
Hepatito B paviršinio antigeno *HBsAg+ nešiotojas 

Z22.52 Virusinio hepatito C nešiotojas 

Z22.59 Kito patikslinto virusinio hepatito nešiotojas 

Z22.6 Ţmogaus T-limfotropinio viruso I-ojo tipo [HTLV-1] infekcijos nešiotojas 

Z22.8 Kitų infekcinių ligų nešiotojas 

Z22.9 Kitų infekcinių ligų nešiotojas, nepatikslintas 

Z23 Imunizacijos nuo vienos bakterinės ligos poreikis 

Išskyrus: imunizaciją: 
               • nuo ligų kombinacijų (Z27.-) 

               • neatliktą (Z28.-) 

Z23.0 Imunizacijos tik nuo choleros poreikis 

Z23.1 Imunizacijos tik nuo vidurių šiltinės ir paratifo [TAB] poreikis 

Z23.2 Imunizacijos tik nuo tuberkuliozės [BCG] poreikis 

Z23.3 Imunizacijos nuo maro poreikis 

Z23.4 Imunizacijos nuo tuliaremijos poreikis 

Z23.5 Imunizacijos tik nuo stabligės poreikis 

Z23.6 Imunizacijos tik nuo difterijos poreikis 

Z23.7 Imunizacijos tik nuo kokliušo poreikis 

Z23.8 Imunizacijos nuo kitos vienos bakterinės ligos poreikis 
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Z24 Imunizacijos nuo tam tikros vienos virusinės ligos poreikis 

Išskyrus: imunizaciją: 
     • nuo ligų kombinacijų (Z27.-) 

     • neatliktą (Z28.-) 

Z24.0 Imunizacijos nuo poliomielito poreikis 

Z24.1 Imunizacijos nuo nariuotakojų platinamo virusinio encefalito poreikis 

Z24.2 Imunizacijos nuo pasiutligės poreikis 

Z24.3 Imunizacijos nuo geltonosios karštligės poreikis 

Z24.4 Imunizacijos tik nuo tymų poreikis 

Z24.5 Imunizacijos tik nuo raudonukės poreikis 

Z24.6 Imunizacijos nuo virusinio hepatito poreikis 

Z25 Imunizacijos nuo kitos vienos virusinės ligos poreikis 

Išskyrus: imunizaciją: 
     • nuo ligų kombinacijų (Z27.-) 

     • neatliktą (Z28.-) 

Z25.0 Imunizacijos tik nuo kiaulytės poreikis 

Z25.1 Imunizacijos nuo gripo poreikis 

Z25.8 Imunizacijos nuo kitos patikslintos vienos virusinės ligos poreikis 

Z26 Imunizacijos nuo kitos vienos bakterinės ligos poreikis 

Išskyrus: imunizacija: 
    • nuo ligų kombinacijų (Z27.-) 

    • neatliktą (Z28.-) 

Z26.0 Imunizacijos nuo leišmaniozės poreikis 

Z26.8 Imunizacijos nuo kitos patikslintos vienos bakterinės ligos poreikis 

Z26.9 Imunizacijos nuo nepatikslintos bakterinės ligos poreikis 
Imunizacijos poreikis, neklasifikuojamas kitaip 

Z27 Imunizacijos nuo infekcinių ligų kombinacijos poreikis 

Išskyrus: neatliktą imunizaciją (Z28.-) 

Z27.0 Imunizacijos nuo choleros ir vidurių šiltinės bei paratifo [cholera + TAB] poreikis 

Z27.1 Kombinuotos imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo [DSK] poreikis 

Z27.2 Imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo su vidurių šiltine ir paratifu [DSK + TAB] 

poreikis 

Z27.3 Imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo su poliomielitu [DSK + polio] poreikis 

Z27.4 Imunizacijos nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės [TKR] poreikis 
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Z27.8 Imunizacijos nuo kitos infekcinių ligų kombinacijos poreikis 

Z27.9 Imunizacijos nuo nepatikslintų infekcinių ligų kombinacijų poreikis 

Z28 Neatlikta imunizacija 

Z28.0 Imunizacija, neatlikta dėl kontraindikacijų 

Z28.1 Imunizacija, neatlikta pacientui atsisakius dėl įsitikinimų ir grupinės nuostatos įtakos 

Z28.2 Imunizacija, neatlikta pacientui atsisakius dėl kitų ir nepatikslintų prieţasčių 

Z28.8 Imunizacija, neatlikta dėl kitų prieţasčių 

Z28.9 Imunizacija, neatlikta dėl nepatikslintų prieţasčių 

Z29 Kitų profilaktinių priemonių poreikis 

Išskyrus: desensibilizaciją alergenams (Z51.6) 
                                           profilaktinę chirurgiją (Z40.-) 

Z29.0 Izoliacija 
Asmens apsaugojimas nuo jo aplinkos arba izoliavimas po kontakto su sergančiuoju infekcine liga 

Z29.1 Profilaktinė imunoterapija 
Imunoglobulino skyrimas 

Z29.2 Kita profilaktinė farmakoterapija 
Chemoprofilaktika 

Profilaktika: 

• antibiotikų terapija 

• chemoterapija 

Z29.8 Kitos patikslintos profilaktinės priemonės 

Z29.9 Profilaktinės priemonės, nepatikslintos 

ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SU 

REPRODUKCIJA SUSIJUSIŲ APLINKYBIŲ  
(Z30–Z39) 

Z30 Konsultavimas dėl kontracepcijos 

Z30.0 Bendras konsultavimas ir patarimai dėl kontracepcijos 

Konsultavimas dėl šeimos planavimo, neklasifikuojamas kitaip 

Pradinis kontraceptinių priemonių paskyrimas 

Z30.1 Kontraceptinės (intrauterinės) priemonės įdėjimas 

Z30.2 Sterilizacija 
Atvykimas dėl kiaušintakių ar sėklinių latakų perrišimo 

Z30.3 menstruacijų nutraukimas 
Nėštumo sulaikymas 

Menstruacijų reguliavimas 

Z30.4 Ištyrimas skiriant kontraceptinius vaistus 
Kartotinis kontraceptinių tablečių ar kitų kontraceptinių vaistų skyrimas 
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Įprastinis ištyrimas vartojant kontraceptikus 

Z30.5 Stebėjimas dėl kontraceptinės (intrauterinės) priemonės 
Kontraceptinės (intrauterinės) priemonės kontrolė, kartotinis įdėjimas ar išėmimas 

Z30.8 Kitas konsultavimas dėl kontracepcijos 
Povazektominis spermos ištyrimas 

Z30.9 Konsultavimas dėl kontracepcijos, nepatikslintas 

Z31 Konsultavimas dėl vaisingumo 

Išskyrus: su dirbtiniu apvaisinimu susijusį konsultavimą (N98.-) 

Z31.0 Tuboplastika ir vazoplastika po buvusios sterilizacijos 

Z31.1 Dirbtinis apvaisinimas 

Z31.2 Apvaisinimas in vitro   
1437 

Atvykimas kiaušinėlio paėmimui ar implantavimui 

Išskyrus: spermos aspiraciją, susijusią su apvaisinimu in vitro (AIV) (Z31.3) 

Z31.3 Kiti dirbtinio apvaisinimo būdai 
1437 

Atvykimas: 

• spermos aspiracijai atlikti 

• dirbtinio apvaisinimo procedūrai  atlikti 

• procedūrai, susijusiai su apvaisinimu in vitro, neklasifikuojamai kitaip, atlikti 

Z31.4 Vaisingumo ištyrimas ir testavimas 

Kiaušintakių prapūtimas 

Spermos ištyrimas 

Išskyrus: povazektominis spermos ištyrimas (Z30.8) 

Z31.5 Genetinė konsultacija 

Z31.6 Bendras konsultavimas ir patarimai dėl vaisingumo 

Z31.8 Kitas konsultavimas dėl vaisingumo 

Z31.9 Konsultavimas dėl vaisingumo, nepatikslintas 

Z32 Nėštumo nustatymas ir patikrinimas 

Z32.0 (Dar) nepatvirtintas nėštumas 

Z32.1 Patvirtintas nėštumas 

Z33 Atsitiktinis nėštumas  

1521 Atsitiktinis nėštumas, neklasifikuojamas kitaip  

Z34 Normalaus nėštumo stebėjimas  

1550 

Apima: gimdymo veiklos be gimdymo stebėjimą 

Išskyrus: tariamą gimdymą (047.-) 
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priešlaikinius sąrėmius be gimdymo (O60.0) 

Z34.0 Normalaus pirmojo nėštumo stebėjimas 

Z34.8 Kito normalaus nėštumo stebėjimas 

Z34.9 Normalaus nėštumo stebėjimas, nepatikslintas 

Z35 Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos faktoriams  

Z35.0 Nėštumo stebėjimas, kai yra buvęs nevaisingumas 

Z35.1 Nėštumo stebėjimas, kai yra buvęs abortas 
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvusi: 

• pūslinė išvisa 

• vezikulinė išvisa 

Išskyrus: įprastinius abortus: 
     • priežiūrą per nėštumą (O26.2) 

     • nesant nėštumo (N96) 

Z35.2 Nėštumo stebėjimas, kai yra buvę kitų reprodukcinės funkcijos ar gimdymo sutrikimų 
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvę: 

• būklių, klasifikuojamų kodais O10–O92 

• naujagimio mirtis 

• negyvagimis 

Z35.3 Nėštumo stebėjimas, kai yra buvusi nepakankama ikigimdyminė prieţiūra 
Nėštumas: 

• slepiamas 

• paslėptas 

Z35.4 Daugiavaisio nėštumo stebėjimas 
1525 

Išskyrus: būklė po daugiavaisio nėštumo, kai dabar nėštumo nėra (Z64.1) 

Z35.5 Vyresnio amţiaus nėščiųjų stebėjimas 

1524 35 metų ir vyresnių nėščiųjų stebėjimas 

Z35.51 Vyresnio amţiaus pirmakartės nėščiosios stebėjimas 
Senyvo amžiaus pirmakartės nėščiosios stebėjimas 

Z35.52 Vyresnio amţiaus daugiakartės nėščiosios stebėjimas 
Senyvo amžiaus daugiakartės nėščiosios stebėjimas 

Z35.6 (Labai) jaunos pirmakartės nėščiosios stebėjimas 
Jaunesnės negu 16 metų pirmakartės nėščiosios stebėjimas 

Z35.7 Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos socialiniams faktoriams 

Z35.8 Nėštumo stebėjimas esant kitų padidintos rizikos faktorių 

Z35.9 Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos faktoiams, nepatikslintiems 

Z36 Patikrinimas prieš gimdymą 

Išskyrus: nenormalius rezultatus nėščiąją tikrinant prieš gimdymą (O28.-) 
   įprastinę priežiūrą prieš gimdymą (Z34–Z35) 
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Z36.0 Patikrinimas prieš gimdymą chromosomų anomalijoms nustatyti 
Amniocentezė 

Placentos mėginys (paimtas per makštį) 

Z36.1 Patikrinimas prieš gimdymą padidintam alfafetoproteino kiekiui nustatyti 

Z36.2 Kitoks patikrinimas prieš gimdymą atliekant amniocentezę 

Z36.3 Patikrinimas prieš gimdymą vaisiaus sklaidos sutrikimams nustatyti, naudojant ultragarsinius ir 

kitus fizikinius būdus 

Z36.4 Patikrinimas prieš gimdymą sulėtėjusiam vaisiaus augimui nustatyti, naudojant ultragarsinius ir 

kitus fizikinius būdus 

Z36.5 Patikrinimas prieš gimdymą izoimunizacijai nustatyti 

Z36.8 Kitoks patikrinimas prieš gimdymą 
1537 

Patikrinimas hemoglobinopatijai nustatyti 

Z36.9 Patikrinimas prieš gimdymą, nepatikslintas 

Z37 Gimdymo rezultatas 

1517 

Pastaba: ši kategorija naudotina motinos ligos istorijoje kaip papildomas kodas, identifikuojantis gimdymo 

rezultatą. 

Z37.0 Vienas gyvas kūdikis 

Z37.1 Vienas negyvagimis 

Z37.2 Dvyniai, gimę gyvi 

Z37.3 Dvyniai, vienas negyvagimis 

Z37.4 Dvyniai, abu negyvagimiai 

Z37.5 Daugiau kaip du kūdikiai, abu gyvi 

Z37.6 Daugiau kaip du kūdikiai, dalis gyvų 

Z37.7 Daugiau kaip du kūdikiai, visi negyvagimiai 

Z37.9 Gimdymo rezultatas, nepatikslintas 
Daugiavaisis gimdymas, neklasifikuojamas kitaip 

Vienvaisis gimdymas, neklasifikuojamas kitaip 

Z38 Gyvi gimę kūdikiai pagal jų gimimo vietas 

1607 

Z38.0 Vienas kūdikis, gimęs ligoninėje 

Z38.1 Vienas kūdikis, gimęs ne ligoninėje 

Z38.2 Vienas kūdikis, kai gimimo vieta nepatikslinta 
Gyvas gimęs kūdikis, neklasifikuojamas kitaip 

Z38.3 Dvyniai, gimę ligoninėje 

Z38.4 Dvyniai, gimę ne ligoninėje 
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Z38.5 Dvyniai, kai gimimo vieta nepatikslinta 

Z38.6 Daugiau kaip du kūdikiai, gimę ligoninėje 

Z38.7 Daugiau kaip du kūdikiai, gimę ne ligoninėje 

Z38.8 Daugiau kaip du kūdikiai, kai gimimo vieta nepatikslinta 

Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo 

 

Z39.0 Stebėjimas ir ištyrimas iš karto po gimdymo  

1519 Slauga ir stebėjimas nekomplikuotais atvejais 

Išskyrus: pagalbą po gimdymo komplikacijų – žr. Abėcėlinę rodyklę 

Z39.00 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo, nepatikslintas 

Z39.01 Stebėjimas po gimdymo ligoninėje 

Z39.02 Stebėjimas po planuoto gimdymo ne ligoninėje 

Z39.03 Stebėjimas po neplanuoto gimdymo ne ligoninėje 

Z39.1 Maitinančios motinos stebėjimas ir ištyrimas 
Laktacijos priežiūra 

Išskyrus: laktacijos sutrikimus (O92.-) 

Z39.2 Įprastinis stebėjimas po gimdymo 

ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SPECIALIŲ 

PROCEDŪRŲ IR MEDICINOS PAGALBOS  
(Z40–Z54) 

Pastaba: kategorijos Z40–Z54 skirtos pagalbos priežasčiai nurodyti. Jos gali būti naudojamos ligoniams, kurie jau buvo 

gydyti nuo ligos ar sužalojimo, o dabar stebimi ar gydomi profilaktiškai, , , siekiant, kad būtų išvengta ligos 

recidyvo ar liekamųjų reiškinių.. 

Išskyrus: tolesnį stebėjimą su medicinine priežiūra po gydymo (Z08–Z09) 

Z40 Profilaktinė chirurgija 

 

Z40.0 Profilaktinė chirurgija esant padidintos rizikos faktoriams, susijusiems su piktybiniais 

navikais 

Atvykimas profilaktiniam organo pašalinimui 

Z40.00 Krūtis 
1204 

Z40.01 Kiaušidės 

Z40.08 Kita 

Z40.8 Kita profilaktinė chirurgija 

Z40.9 Profilaktinė chirurgija, nepatikslinta 
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Z41 Procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti 

Z41.0 Plaukų transplantacija 

Z41.1 Kita plastinė chirurgija dėl nepriimtinos išvaizdos 
1204 Krūties implantacija 

Išskyrus: plastinę ir rekonstrukcinę chirurgiją po žaizdos gydymo ar operacijos (Z42.-) 

Z41.2 Įprastinė ir ritualinė cirkumzicija 

Z41.3 Ausies pradūrimas 

Z41.8 Kitos procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti 

Z41.9 Procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti, nepatikslintos 

Z42 Dispanserinis stebėjimas apimantis  plastinę chirurgiją 

Apima: plastinę ir rekonstrukcinę chirurgiją po žaizdos gydymo ar operacijos  
               audinių defekto pašalinimą 

Išskyrus: plastinę chirurgiją: 

      • kaip tam tikro sužalojimo gydymas 

      – atitinkamo sužalojimo kodas 

      – žr. Abėcėlinę rodyklę 

    • dėl nepriimtinos išvaizdos (Z41.1) 

Z42.0 Dispanserinis stebėjimas po galvos ir kaklo plastinės operacijos 

Z42.1 Dispanserinis stebėjimas po krūties plastinės operacijos  
1204 

Z42.2 Dispanserinis stebėjimas po kitų liemens dalių plastinės operacijos 

Z42.3 Dispanserinis stebėjimas po rankos plastinės operacijos 

Z42.4 Dispanserinis stebėjimas po kojos plastinės operacijos 

Z42.8 Dispanserinis stebėjimas po kitos kūno dalies plastinės operacijos 

Z42.9 Dispanserinis stebėjimas po plastinės operacijos, nepatikslintas 

Z43 Dirbtinių angų prieţiūra 

Apima: uždarymą 
zondų ir plėtiklių įvedimą 

pertvarkymą 

                                        kateterio pašalinimą 

tualetą arba valymą 

Išskyrus: dirbtinę angą, kai priežiūros nereikia (Z93.-) 
 išorines stomos komplikacijas (J95.0, K91.4, N99.5) 

 protezų ir kitų įtaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44–Z46) 

Z43.0 Tracheostomos prieţiūra 
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Z43.1 Gastrostomos prieţiūra 

Z43.2 Ileostomos prieţiūra 

Z43.3 Kolostomos prieţiūra 

Z43.4 Kitų virškinimo trakto dirbtinių angų prieţiūra 

Z43.5 Cistostomos prieţiūra 

Z43.6 Kitų šlapimo takų dirbtinių angų prieţiūra 
Nefrostoma 

Ureterostoma 

Uretrostoma 

Z43.7 Dirbtinės makšties prieţiūra 

Z43.8 Kitų dirbtinių angų prieţiūra 

Z43.9 Nepatikslintų dirbtinių angų prieţiūra 

Z44 Išorinių protezų parinkimas ir pritaikymas 

Išskyrus: protezo buvimą (Z97.-) 

Z44.0 Rankos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas 

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas 

Z44.2 Akies protezo parinkimas ir pritaikymas 

Išskyrus: akies protezo mechaninės komplikacijas (T85.3) 

Z44.3 Išorinio krūties protezo parinkimas ir pritaikymas 

Z44.8 Kitų išorinių protezų parinkimas ir pritaikymas 

Z44.9 Nepatikslinto išorinio protezo parinkimas ir pritaikymas 

Z45 Implantuotų prietaisų pritaikymas ir prieţiūra 

Išskyrus: netinkamą prietaiso veikimą ar kitas komplikacijas – žr. Abėcėlinę rodyklę 
 protezo ar kitų prietaisų buvimą (Z95–Z97) 

Z45.0 Širdies prietaiso derinimas ir prieţiūra 
0936 Patikrinimas ir testavimas: 

• automatinio implantuojamo kardioverterio defibriliatoriaus [AIKD] 

• širdies ritmo reguliavimo prietaiso 

• pulso generatoriaus [baterijos] 

Z45.1 Vaistų paskirstymo įrenginio pritaikymas ir prieţiūra 

Infuzijos įtaiso arba siurblio (išorinio) pritaikymas ir priežiūra 

Pastaba: vaistų paskirstymo įrenginys – tai ambulatorinė išorinė infuzinė pompa, tvirtinama prie 

(kraujagyslės) prieigos įtaiso, kuria ilgą laiką leidžiamos medžiagos. 

Z45.2 Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir prieţiūra  
Pritaikymas ir priežiūra: 

• infuziniai vartai 

• „Port-A-Cath“ kateteris 
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• rezervuaras (poodinis) 

• kraujagyslių kateteris 

Pastaba: kraujagyslės prieigos prietaisas – tai implantuotas veninis kateteris su pritvirtintu rezervuaru. 

Z45.3 Implantuoto klausos aparato pritaikymas ir prieţiūra 

Kaulinis klausos aparatas 

Kochlearinis implantas 

Z45.8 Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir prieţiūra 

Z45.9 Nepatikslintų implantuotų prietaisų pritaikymas ir prieţiūra 

Z46 Kitų prietaisų parinkimas ir pritaikymas 

Išskyrus: kartotinį išrašymą (Z76.0) 
   netinkamą prietaiso veikimą ar kitas komplikacijas – žr. Abėcėlinę rodyklę 

  protezo ar kitų prietaisų buvimą (Z95–Z97) 

Z46.0 Akinių ir kontaktinių linzių parinkimas ir pritaikymas 

Z46.1 Klausos aparato parinkimas ir pritaikymas 

Z46.2 Kitų prietaisų, susijusių su nervų sistema ir jutimo organais, parinkimas ir pritaikymas 

Z46.3 Dantų protezų parinkimas ir pritaikymas 

Z46.4 Ortodontinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas 

Z46.5 Ileostominių ir kitų ţarnyno prietaisų parinkimas ir pritaikymas 

Z46.6 Šlapimo takų prietaisų parinkimas ir pritaikymas 

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas 
Ortopedinis: 

• aparatas 

• įtvaras 

• korsetas 

• batai 

Z46.8 Kitų patikslintų prietaisų parinkimas ir pritaikymas 
Invalido vežimėlis 

Z46.9 Nepatikslinto prietaiso parinkimas ir pritaikymas 

Z47 Kita ortopedinė pagalba 

Išskyrus: priežiūrą apimančią  reabilitacines procedūras (Z50.-) 
 vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantų komplikacijos (T84.-) 

 tolesnis stebėjimas po lūžio gydymo (Z09.4) 

Z47.0 Stebėjimas po lūţgalius fiksuojančios plokštelės ir kitų vidinių fiksuojančių įtaisų pašalinimo 
Pašalinimas: 

• vinių 

• plokštelių 

• strypų 

• varžtų 

Išskyrus: išorinio fiksuojančio prietaiso pašalinimą (Z47.8) 
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Z47.8 Kita patikslinta ortopedinė pagalba 
Pakeitimas, patikrinimas ar pašalinimas: 

• išorinio fiksacijos ar tempimo prietaiso 

• gipso tvarsčio 

Z47.9 Ortopedinė pagalba, nepatikslinta 

Z48 Kita tolesnė chirurginė pagalba 

Išskyrus: dirbtinių angų priežiūrą (Z43.-) 
                  protezų ir kitų įtaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44–Z46) 

                  stebėjimą po: 

                  • chirurginės pagalbos (Z09.0) 

                  • lūžio gydymo (Z09.4) 

                  ortopedinę pagalbą (Z47.-)  

Z48.0 Chirurginių tvarsčių ir siūlių prieţiūra 
1911 Perrišimas 

Siūlių pašalinimas 

Z48.8 Kita patikslinta chirurginė pagalba 
2103 

Z48.9 Chirurginė pagalba, nepatikslinta 

Z49 Prieţiūra atliekant dializę 

1438 

Apima: pasiruošimą dializei ir gydymą 

Išskyrus: inkstų dializę (Z99.2) 

Z49.0 Pasiruošimas dializei 
 Atvykimas arterioveninei fistulei [transplantui] suformuoti 

Z49.1 Ekstrakorporalinė dializė 
1404 Dializė (inkstų), neklasifikuojama kitaip 

Z49.2 Kita dializė 
1404 Peritoninė dializė 

Z50 Prieţiūra  atliekant reabilitacines procedūras 

2104 

Išskyrus: konsultacijas (Z70–Z71) 

Z50.0 Kardiologinė reabilitacija 

Z50.1 Kita reabilitacija 
Terapinė ir gydomoji mankšta 

Z50.2 Alkoholikų reabilitacija 

Z50.3 Narkomanų reabilitacija 

Z50.4 Psichoterapija, neklasifikuojama kitur 

Z50.5 Logoterapija 

Z50.6 Regėjimo stiprinimo pratimai 



992 

 

Z50.7 Darbo terapija ir profesinė reabilitacija, neklasifikuojama kitur 

Z50.8 Prieţiūra atliekant kitas reabilitacines procedūras 
rūkančiųjų  reabilitacija 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių *KGĮ+ mokymas, neklasifikuojamas kitur 

Z50.9 Pagalba atliekant reabilitacines procedūras, nepatikslinta 
Reabilitacija, neklasifikuojama kitaip 

Z51 Kita medicininė prieţiūra 

Išskyrus: stebėjimą po gydymo (Z08–Z09) 

Z51.0 Radioterapijos kursas 
0229 

Z51.1 Navikų chemoterapijos kursas 
0044 Palaikomoji chemoterapija, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: profilaktinę chemoterapiją (Z29.2) 

Z51.3 Kraujo perpylimas be diagnozės 

Z51.4 Pasiruošimas tam tikram gydymui, neklasifikuojamas kitur 

Išskyrus: pasiruošimą dializei (Z49.0) 

Z51.5 Paliatyvus gydymas 
0224 

Z51.6 Desensibilizacija alergenams 

Z51.60 Alergenas, nepatikslintas 

Z51.61 Geliantys vabzdţiai 
Skruzdėlės 

Bitės 

Vapsvos 

Z51.62 Ţiedadulkės 

Z51.63 Dulkių erkutės 

Z51.64 Gyvūnai 

Išskyrus: geliančius vabzdžius (Z51.61) 

Z51.69 Kitas patikslintas alergenas 

Z51.8 Kita patikslinta medicininė prieţiūra 

Išskyrus: atostogas palengvinančią pagalbą (Z75.5) 

Z51.81 Aferezė 
0301 

Z51.88 Kita patikslinta medicininė pagalba 

Z51.9 Medicininė pagalba, nepatikslinta 
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Z52 Organų ir audinių donoras 

0030, 0301 

Apima: autologinį ir alogeninį donorą 

Išskyrus: potencialaus donoro ištyrimą (Z00.5) 

Z52.0 Kraujo donoras 

Z52.00 Kraujo donoras   
Kraujas, neklasifikuojamas kitaip 

Z52.08 Kitų kraujo produktų donoras 
Kraujo komponentai, neklasifikuojami kitaip 

Limfocitai 

Trombocitai 

Išskyrus:  per aferezę (Z51.81) 

Z52.1 Odos donoras 

Z52.2 Kaulų donoras 

Z52.3 Kaulų čiulpų donoras 

Z52.4 Inkstų donoras 

Z52.5 Ragenos donoras 

Z52.6 Kepenų donoras 

Z52.7 Širdies donoras 

Z52.8 Kitų organų ir audinių donoras 

Z52.9 Nepatikslintų organų ar audinių donoras 
Donoras, neklasifikuojamas kitaip 

Z53 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl specialių neatliktų procedūrų,  

0011 

Išskyrus: neatliktą imunizaciją (Z28.-) 

Z53.0 Procedūra, neatlikta dėl kontraindikacijų 

Z53.1 Procedūra, neatlikta pacientui atsisakius dėl įsitikinimų ir grupinės nuostatos įtakos 

Z53.2 Procedūra, neatlikta pacientui atsisakius dėl kitų ir nepatikslintų prieţasčių 

Z53.8 Procedūra, neatlikta dėl kitų prieţasčių 

Z53.9 Procedūra, neatlikta dėl nepatikslintų prieţasčių 

Z54 Sveikimas 

2103 

Z54.0 Sveikimas po chirurginio gydymo 

Z54.1 Sveikimas po spindulinio gydymo 

Z54.2 Sveikimas po chemoterapijos 
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Z54.3 Sveikimas po psichoterapijos 

Z54.4 Sveikimas po lūţio gydymo 

Z54.7 Sveikimas po kombinuoto gydymo 
Sveikimas po bet kurios gydymo kombinacijos, klasifikuojamos kodais Z54.0–Z54.4 

Z54.8 Sveikimas po kito gydymo 

Z54.9 Sveikimas po nepatikslinto gydymo 

ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ IR 

PSICHOSOCIALINIŲ APLINKYBIŲ  
(Z55–Z65) 

Z55 Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu 

Išskyrus: psichologinės raidos sutrikimus (F80–F89) 

Z55.0 Neraštingumas ir maţas raštingumas 

Z55.1 neprieinamas ar nepasiekiamas mokyklinis lavinimas 

Z55.2 Neišlaikyti egzaminai 

Z55.3 Nepaţangumas mokykloje 

Z55.4 Neprisitaikymas mokykloje ir nesutarimai su mokytojais bei klasės draugais 

Z55.8 Kitos problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu 
nepilnavertis mokymas 

Z55.9 Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu, nepatikslintos 

Z56 Problemos, susijusios su darbu ir nedarbu 

Išskyrus: profesinių rizikos faktorių poveikį (Z57.-) 
                 problemas, susijusias su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis (Z59.-) 

Z56.0 Nedarbas, nepatikslintas 

Z56.1 Darbo pakeitimas 

Z56.2 Grėsmė netekti darbo 

Z56.3 Įtemptas darbo grafikas 

Z56.4 Nesutarimai su viršininku ir bendradarbiais 

Z56.5 Nemėgstamas darbas 
Sunkios darbo sąlygos 

Z56.6 Kita fizinė ir psichinė įtampa, susijusi su darbu 

Z56.7 Kitos ir nepatikslintos problemos, susijusios su darbu 

Z57 Profesinių rizikos faktorių poveikis 

Z57.0 Triukšmo profesinis poveikis 
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Z57.1 Spinduliuotės profesinis poveikis 

Z57.2 Dulkių profesinis poveikis 

Z57.3 Kitų oro teršalų profesinis poveikis 

Z57.4 Ţemės ūkiui naudojamų toksinių medţiagų profesinis poveikis 
Kietosios medžiagos, skysčiai, dujos ir garai 

Z57.5 Kitoms pramonės šakoms naudojamų toksinių medţiagų profesinis poveikis 
Kietosios medžiagos, skysčiai, dujos ir garai 

Z57.6 Aukštos temperatūros profesinis poveikis 

Z57.7 Vibracijos profesinis poveikis 

Z57.8 Kitų rizikos faktorių profesinis poveikis 

Z57.9 Nepatikslintų rizikos faktorių profesinis poveikis 

Z58 Problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais 

Išskyrus: profesinį poveikį (Z57.-) 

Z58.0 Triukšmo poveikis 

Z58.1 Oro uţterštumo poveikis 

Išskyrus: tabako dūmų poveikį (Z58.7) 

Z58.2 Vandens uţterštumo poveikis 

Z58.3 Dirvos uţterštumo poveikis 

Z58.4 Spinduliuotės poveikis 

Z58.5 Kitų teršalų poveikis 

Z58.6 Nepatenkinamas geriamojo vandens tiekimas 

Išskyrus: troškulio padarinius (T73.1) 

Z58.7 Tabako dūmų poveikis 

Pasyvusis rūkymas 

Išskyrus: psichikos ir elgesio sutrikimus dėl tabako vartojimo (F17.-) 
                 buvusius asmeniui sutrikimai dėl tabako vartojimo (Z86.43) 

                 tabako vartojimą (Z72.0) 

Z58.8 Kitos problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais 

Z58.9 Problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais, nepatikslintos 

Z59 Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis  

Išskyrus: nepatenkinamas geriamojo vandens tiekimą (Z58.6) 

Z59.0 Benamis 

Z59.1 Netinkama gyvenamoji vieta 
Šilumos trūkumas 
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Gyvenamojo ploto stygius 

Dėl techninių būsto trūkumų negalima tinkama priežiūra  

Netinkama aplinka 

Išskyrus: problemas, susijusias su fiziniais aplinkos veiksniais 

Z59.2 Nesutarimai su kaimynais, nuomininkais ir šeimininku 

Z59.3 Problemos, susijusios su gyvenimu ilgalaikės globos įstaigose 
Internato auklėtinis 

Išskyrus: institucinį ugdymą (Z62.2) 

Z59.4 Tinkamo maisto stygius 

Išskyrus: bado padarinius (T73.0) 
                 netinkamą racioną ir valgymo įpročius (Z72.4) 

                 prastą mitybą (E40–E46) 

Z59.5 Ypatingas skurdumas 

Z59.6 Maţos pajamos 

Z59.7 Nepakankama socialinė apsauga ir aprūpinimas 

Z59.8 Kitos problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis  
Teisės gauti paskolą netekimas 

Izoliuotas būstas 

Problemos dėl kreditorių 

Z59.9 Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis, nepatikslintos) 

Z60 Problemos, susijusios su socialine aplinka 

Z60.0 Prisitaikymo prie kintančių gyvenimo aplinkybių problemos 
Išėjimo *į pensiją+ problemos 

Tuščio lizdo sindromas 

Z60.1 Netipiška tėvystės situacija 
Problemos, susijusios su tėvystės situacija (vaikų auklėjimu), kai vaiką augina vienas iš tėvų arba ne abu kartu 

gyvenantys biologiniai tėvai. 

Z60.2 Asmuo gyvena vienas 

Z60.3 Kultūrinio prisitaikymo sunkumai 
Migracija 

Socialinis perkėlimas 

Z60.4 Socialinė atskirtis ir atstūmimas 
Atskirtis ir atstūmimas dėl būdingų asmens bruožų, pavyzdžiui, neįprastos fizinės išvaizdos, ligos ar elgesio. 

Išskyrus: diskriminaciją dėl rasinių ar religinių priežasčių (Z60.5) 

Z60.5 Juntama diskriminacija ir persekiojimas 
Juntama ar reali diskriminacija ar persekiojimas dėl asmens priklausymo tam tikrai grupei (pagal odos spalvą, 

religiją, etninę kilmę ir kt.), bet ne dėl asmeniui būdingų bruožų. 

Išskyrus: socialinę atskirtį ir atstūmimą (Z60.4) 

Z60.8 Kitos problemos, susijusios su socialine aplinka 
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Z60.9 Problemos, susijusios su socialine aplinka, nepatikslintos 

Z61 Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais 

1909 

Išskyrus: blogo elgesio sindromus (T74.-) 

Z61.0 Brangaus ryšio netekimas vaikystėje 
Artimo emocinio ryšio su vienu iš tėvų, broliu (seserimi), artimu draugu ar mylimu gyvūnu netekimas dėl 

pastarojo mirties, ilgalaikio išvykimo ar atstūmimo. 

Z61.1 Išvykimas iš namų vaikystėje 

Atvykimas į globos namus, ligoninę ar kitą įstaigą, sukėlęs psichologinę įtampą arba ilgalaikį prievartinį 

įtraukimą į veiklą gyvenant ne namuose. 

Z61.2 Vaikystėje pakitęs šeimos santykių modelis 
Kito asmens atvykimas į šeimą, neigiamai paveikęs vaiko požiūrį. Tai gali būti nauja santuoka ar brolio (sesers) 

gimimas. 

Z61.3 Įvykiai, dėl kurių vaikystėje buvo prarasta savigarba 
Įvykiai, dėl kurių vaikas ėmė neigiamai save vertinti, pvz., nesėkmingai atliktas didelių asmeninių pastangų 

reikalavęs darbas; gėdingo ar smerktino asmens ar šeimos įvykio atskleidimas; kiti žeminantys potyriai. 

Z61.4 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė artimiausios 

aplinkos asmuo 
Problemos, susijusios su bet kokio pobūdžio fiziniais kontaktais ar poveikiu tarp su vaiku gyvenančio 

suaugusiojo ir vaiko, sukėlusiais lytinį susijaudinimą, nesvarbu, ar vaikas į seksualinį aktą buvo įtrauktas savo 

noru (pvz., bet koks kontaktas su lytiniais organais arba manipuliavimas jais ar sąmoningas krūtų ir lytinių 

organų rodymas). 

Z61.5 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė ne artimiausios 

aplinkos asmuo 
Problemos, susijusios su tuo, kad gerokai vyresnis asmuo, nepriklausantis vaiko šeimai, naudodamasis savo 

padėtimi ar statusu arba prieš vaiko valią liečia ar mėgina paliesti vaiko ar kito asmens krūtis ar lytinius 

organus, iš arti rodo lytinius organus ar mėgina nurengti ar sugundyti vaiką. 

Z61.6 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko fiziniu išnaudojimu 
Problemos, susijusios su įvykiais, kai vaiką yra sužeidęs su juo gyvenantis suaugusysis taip, kad prireikė 

medicinos pagalbos (pvz., lūžiai, pastebimos kraujosruvos), arba panaudodamas itin didelį smurtą (pvz., 

mušė vaiką kietais ar aštriais daiktais, degino ar surišo). 

Z61.7 Išgąsčio potyriai vaikystėje 
Grėsmės vaiko ateičiai patirtis: pagrobimas, stichinė nelaimė, kai grėsė pavojus gyvybei, sužalojimas, kilo 

grėsmė savimonei ar saugumui arba artimo žmogaus sunkios traumos stebėjimas. 

Z61.8 Kiti vaikystėje patirti neigiami įvykiai 

Z61.9 Vaikystėje patirtas neigiamas įvykis, nepatikslintas 

Z62 Kitos problemos, susijusios su auklėjimu 

Išskyrus: blogo elgesio sindromus (T74.-) 

Z62.0 Nepakankama tėvų prieţiūra ir kontrolė 
Tėvų nepakankamas žinojimas, ką vaikas veikia ir kur jis yra; nepakankama kontrolė; dėmesio stoka ar 

nepakankamas įsikišimas, vaikui patekus į rizikingą situaciją. 

Z62.1 Pernelyg didelė tėvų globa 
Auklėjimo modelis, lemiantis infantilumą ir nesavarankišką elgesį. 
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Z62.2 Institucinis ugdymas 
Grupinis auklėjimas, kai tėvų pareigas daugiausia perima kokia nors įstaiga (pvz., savaitinis vaikų darželis, 

kūdikių namai ar vaikų globos namai), arba vaiko gydymas ilgesnį laiką, kai jis yra ligoninėje, reabilitacijos 

įstaigoje ir pan., o kartu su vaiku negyvena bent vienas iš tėvų. 

Z62.3 Priešiškumas vaikui ir jo baudimas 
Neigiamas tėvų elgesys, specialiai nukreiptas į vaiką kaip į asmenybę, ilgai trunkantis ir apimantis kelias vaiko 

elgesio sritis (pvz., savaiminis vaiko kaltinimas dėl bet kokių šeimos problemų arba neigiamų savybių 

priskyrimas vaikui). 

Z62.4 Emocinis vaiko ignoravimas 
Abejingas ar nejautrus tėvų bendravimas su vaiku. Domėjimosi vaiku, atjautos dėl jo sunkumų ir pagyrimo bei 

padrąsinimo stoka. Dirgli reakcija į nerimastingą elgesį ir pakankamo fizinio komforto bei emocinės šilumos 

stoka. 

Z62.5 Kitos problemos, susijusios su ignoravimu auklėjant vaiką 
Mokomosios ir žaidybinės patirties trūkumas 

Z62.6 Nederamas tėvų daromas spaudimas ir kiti netinkami auklėjimo būdai 
Tėvai verčia vaiką nepaisyti nusistovėjusių normų, t. y. tapatintis su priešinga lytimi (pvz., berniuką rengia 

mergaičių drabužiais), elgtis ne pagal amžių (pvz., verčia vaiką prisiimti didesnes negu būdingos jo amžiui 

pareigas) ar elgtis neadekvačiai kitais atžvilgiais (pvz., verčia vaiką atlikti nepageidaujamus ar pernelyg 

sunkius darbus). 

Z62.8 Kitos patikslintos problemos, susijusios su auklėjimu 

Z62.9 Problemos, susijusios su auklėjimu, nepatikslintos 

Z63 Kitos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, įskaitant šeimines 

aplinkybes 

Išskyrus: blogo elgesio sindromus (T74.-) 
                 problemas, susijusias su: 

        • vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais (Z61.-)  

        • auklėjimu (Z62.-) 

Z63.0 Santykių su sutuoktiniu ar partneriu problemos 
Nesutarimai tarp partnerių, dėl kurių ilgam netenkama savitvardos, reiškiami priešiški arba kritiški jausmai 

arba nuolat tvyro didelio smurto vienas kito atžvilgiu atmosfera (mušamasi ar daužomasi). 

Z63.1 Santykių su tėvais ir sutuoktinio pusės giminėmis problemos 

Z63.2 Nepakankama šeimos parama 

Z63.3 Šeimos nario nebuvimas 

Z63.4 Šeimos nario dingimas ar mirtis 
Numanoma šeimos nario mirtis 

Z63.5 Šeimos iširimas dėl gyvenimo atskirai ir skyrybų 
Gyvenimas atskirai 

Z63.6 Nuo kitų asmenų priklausomas giminaitis, kuriam reikalinga prieţiūra namuose 

Z63.7 Stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius 

Nerimas (normalus) dėl šeimos nario ligos 

Z63.70 Stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius, nepatikslintos 
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Z63.71 Alkoholizmas šeimoje 

Z63.72 Azartiniai lošimai šeimoje 

Z63.79 Kitos stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius 
Sveikatos problemos šeimoje 

Sergantis ar neramus šeimos narys 

Izoliuota šeima 

Z63.8 Kitos patikslintos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis 
Nesutarimai šeimoje, neklasifikuojami kitaip 

Didelė emocinė įtampa šeimoje 

Neadekvatus ar sutrikęs bendravimas šeimoje 

Z63.9 Problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, nepatikslintos 

Z64 Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis 

Z64.0 Problemos, susijusios su nepageidaujamu nėštumu 

Išskyrus: nėštumo stebėjimą esant padidintos rizikos socialinių faktorių (Z35.7) 

Z64.1 Problemos, susijusios su daugiavaisiu nėštumu 

Išskyrus: daugiavaisio nėštumo stebėjimas (Z35.4) 

Z64.2 Siekimas ar sutikimas atlikti fizinę, mitybos ar cheminę intervenciją, kuri yra ţinoma kaip 

pavojinga ir ţalinga 

Išskyrus: priklausomybė nuo tam tikrų medžiagų – žr. Abėcėlinę rodyklę 

Z64.3 Siekimas ar sutikimas atlikti elgesio ar psichologinę intervenciją, kuri yra ţinomai pavojinga ir 

ţalinga 

Z64.4 Nesutarimas su konsultuojančiais asmenimis 
Nesutarimas su: 

• prižiūrinčiu pareigūnu 

• socialiniu darbuotoju 

Z65 Problemos, susijusios su kitomis psichosocialinėmis aplinkybėmis 

Išskyrus: dabartinį sužalojimą – žr. Abėcėlinę rodyklę 

Z65.0 Nuteistasis baudţiamojoje ar civilinėje byloje be įkalinimo 

Z65.1 Įkalinimas ir kitas laisvės atėmimas 

Z65.2 Problemos, susijusios su paleidimu iš kalėjimo 

Z65.3 Problemos, susijusios su kitomis teisinėmis aplinkybėmis 
Areštas 

Vaiko globos ar išlaikymo procedūros 

Teisminis ginčas 

Teisminis persekiojimas 

Z65.4 Nusikaltimo ar terorizmo auka 
Kankinimų auka 

Z65.5 Katastrofų, karo ir kitų priešiškų veiksmų poveikis 



1000 

 

Išskyrus: juntamos diskriminacijos ar persekiojimo objektą (Z60.5) 

Z65.8 Kitos patikslintos problemos, susijusios su psichosocialinėmis aplinkybėmis 

Z65.9 Problemos, susijusios su nepatikslintomis psichosocialinėmis aplinkybėmis 

ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL KITŲ 

APLINKYBIŲ  
(Z70–Z76) 

Z70 Konsultavimas dėl seksualinių nuostatų, elgesio ir orientacijos 

Išskyrus: konsultavimą dėl kontracepcijos ir reprodukcijos (Z30–Z31) 

Z70.0 Konsultavimas dėl seksualinių nuostatų 
Asmuo, nerimaujantis dėl drovėjimosi, bailumo ar kito neigiamo atsako į seksualinius klausimus 

Z70.1 Konsultavimas dėl ligonio seksualinio elgesio ar orientacijos 
Ligonis nerimauja dėl: 

• impotencijos 

• nejautrumo 

• promiskuiteto 

• seksualinės orientacijos 

Z70.2 Konsultavimas dėl trečiojo asmens seksualinio elgesio ar orientacijos 
Kreipiamasi konsultacijos dėl seksualinio elgesio ar orientacijos: 

• vaiko 

• partnerio 

• sutuoktinio 

Z70.3 Konsultavimas dėl bendrų seksualinių nuostatų, elgesio ir orientacijos problemų 

Z70.8 Kitas konsultavimas lytiniais klausimais 
Lytinis švietimas 

Z70.9 Konsultacija lytiniais klausimais, nepatikslinta 

Z71 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitokio konsultavimo ar 

patarimo, neklasifikuojamo kitur 

Išskyrus: konsultavimą dėl kontracepcijos ir reprodukcijos (Z30–Z31) 
                 konsultavimą lytiniais klausimais (Z70.-) 

Z71.0 Asmuo, besikonsultuojantis kito asmens vardu 

Konsultavimas ar gydymas nedalyvaujant trečiajam asmeniui 

Išskyrus: nerimą (normalų) dėl šeimos nario ligos (Z63.79) 

Z71.1 Asmuo su fobiniais skundais, kuriam diagnozė nenustatyta  
0521 

Nedemonstruojama fobija 

Normali būklė yra problema 

„Susirūpinę sveikieji“' 

Išskyrus: medicininį stebėjimą ir įvertinimą dėl įtariamų ligų ir būklių (Z03.-) 

Z71.2 Asmuo, besikreipiantis tyrimų rezultatų paaiškinimui 



1001 

 

Z71.3 Konsultavimas ir stebėjimas dėl mitybos 
Konsultavimas ir stebėjimas dėl mitybos (jeigu yra): 

• kolitas 

• cukrinis diabetas 

• alergija maistui ir maisto netoleravimas 

• gastritas 

• hipercholesterinemija 

• neklasifikuojama kitaip 

• nutukimas 

Z71.4 Konsultavimas ir stebėjimas dėl sutrikimo vartojant alkoholį 

Išskyrus: alkoholikų reabilitacijos procedūras (Z50.2) 

Z71.5 Konsultavimas ir stebėjimas dėl sutrikimo vartojant narkotikus 

Išskyrus: narkomanų reabilitacijos procedūras (Z50.3) 

Z71.6 Konsultavimas dėl sutrikimo vartojant tabaką 

Išskyrus: rūkančiųjų  reabilitacijos procedūras (Z50.8) 

Z71.7 Konsultavimas dėl ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] 

Z71.8 Kitas patikslintas konsultavimas 
0401Konsultavimas dėl kraujo giminystės 

Diabetikų švietimas 

Z71.9 Konsultavimas, nepatikslintas 
Gydytojų konsultacijos, neklasifikuojamas kitaip 

Z72 Problemos, susijusios su gyvenimo būdu 

Pastaba: pavojingas vartojimas – tai toks medžiagos vartojimo modelis, kai padidėja žalingų padarinių 

pavojus vartotojui. Skirtingai nuo žalingo vartojimo, pavojingam vartojimui būdingi vartojimo 

modeliai, turintys reikšmės visuomenės sveikatai, net jeigu pavienis vartotojas šiuo metu ir 

nesiskundžia jokiais sutrikimais. 

Išskyrus: problemas, susijusias su: 
                • prisitaikymo sunkumais (Z73.-) 

                • socialinėmis ekonominėmis ir psichosocialinėmis aplinkybėmis (Z55–Z65) 

Z72.0 Tabako vartojimas, dabartinis 
0503 Pavojingas vartojimas 

Vartota pastarąjį mėnesį 

Išskyrus: žalingą tabako vartojimą (F17.1) 
priklausomybę nuo tabako (F17.2) 

Z72.1 Alkoholio vartojimas 
Pavojingas alkoholio vartojimas 

Išskyrus: ūmus apsinuodijimas (F10.0) 
priklausomybė (F10.2) 

žalingas vartojimas (F10.1) 

Z72.2 Narkotikų vartojimas 

Pavojingas narkotiko (-ų) vartojimas 
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Išskyrus: ūmų apsinuodijimą (F11–F16, F19 su ketvirtuoju ženklu .0) 
priklausomybė (F11–F16, F19 su ketvirtuoju ženklu .2) 

žalingas vartojimas (F11–F16, F19 su ketvirtuoju ženklu .1) 

sutrikimas dėl priklausomybės nesukeliančių medžiagų vartojimo (F55.-) 

Z72.3 Fizinio aktyvumo stoka 

Z72.4 Netinkama dieta ir valgymo įpročiai 

Išskyrus: valgymo elgesio sutrikimus kūdikystėje ir vaikystėje (F98.2–F98.3) 
valgymo sutrikimus (F50.-) 

tinkamo maisto stygių (Z59.4) 

prastą mitybą ir kitų maisto medžiagų trūkumą (E40–E64) 

Z72.5 Rizikingas seksualinis elgesys 

Z72.6 Azartiniai lošimai ir laţybos 

Išskyrus: neįveikiamus ir patologinius potraukius azartiniams lošimams (F63.0) 

Z72.8 Kitos problemos, susijusios su gyvenimo būdu 
Save žalojantis elgesys 

Z72.9 Problemos, susijusios su gyvenimo būdu, nepatikslintos 

Z73 Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus 

Išskyrus: problemas, susijusias su socialinėmis ekonominėmis ir psichosocialinėmis aplinkybėmis (Z55–

Z65) 

Z73.0 „Perdegimo“ sindromas 
Emocinis išsekimas 

Z73.1 Asmenybės bruoţų akcentavimas 

A tipo elgesio modelis (kuriam būdingos nežabotos ambicijos, poreikis daug pasiekti, nekantrumas, 

konkurencija, impulsyvumas) 

Z73.2 Poilsio ir laisvalaikio trūkumas 

Z73.3 Stresas, neklasifikuojamas kitur 
Fizinė ir psichinė įtampa, neklasifikuojama kitaip 

Išskyrus: susijusį su darbu ir nedarbu (Z56.-) 

Z73.4 Nepakankami socialiniai įgūdţiai, neklasifikuojami kitur 

Z73.5 Socialinio vaidmens konfliktas, neklasifikuojamas kitur 

Z73.6 Veiklos apribojimas dėl negalios 

Išskyrus: priklausomybę nuo slaugytojo (Z74.-) 

Z73.8 Kitos problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus 

Z73.9 Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus, nepatikslintos 

Z74 Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens 

Išskyrus: priklausomybę nuo pagalbinių mašinų ar įtaisų, neklasifikuojama kitur (Z99.-) 

Z74.0 Pagalbos poreikis dėl sumaţėjusio judrumo 
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Išskyrus: „prirakintas“ prie lovos (R26.3) 
„prirakintas“ prie kėdės (R26.3) 

Z74.1 Pagalbos teikiant asmeninę slaugą poreikis 

Z74.2 Pagalbos namie poreikis, kai nė vienas iš šeimos narių negali jos suteikti 

Z74.3 Ilgalaikės prieţiūros poreikis 

Z74.8 Kitos problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo 

Z74.9 Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo, nepatikslintos 

Z75 Problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba 

Z75.0 Medicinos pagalba, neteikiama namuose 

Išskyrus: nė vieno iš šeimos narių negalėjimą jos suteikti (Z74.2) 

Z75.1 Asmuo, laukiantis priėmimo į atitinkamą kitą įstaigą  

2105 

Z75.10 Asmuo, laukiantis priėmimo į ūmių susirgimų stacionarą 

Z75.11 Asmuo, laukiantis priėmimo į senyvo amţiaus ţmonių ilgalaikės globos įstaigą 

Slaugos namai 

Z75.12 Asmuo, laukiantis priėmimo į psichiatrijos įstaigą (skyrių) 

Z75.13 Asmuo, laukiantis priėmimo į reabilitacijos įstaigą (skyrių) 

Z75.14 Asmuo, laukiantis priėmimo į palaikomosios slaugos įstaigą (skyrių) 

Z75.18 Asmuo, laukiantis priėmimo į kitą sveikatos prieţiūros įstaigą 
Ankstyvosios tėvystės centras 

Nakvynės namai 

Motinos ir vaiko globos įstaiga 

Z75.19 Asmuo, laukiantis priėmimo į atitinkamą kitą įstaigą, nepatikslintą 

Z75.2 Kitas ištyrimo ir gydymo laukimo laikotarpis 

Z75.3 Sveikatos apsaugos priemonių neprieinamumas ir nepasiekiamumas  
0012 

Išskyrus: lovos nebuvimą (Z75.1-) 

Z75.4 Kitų pagalbos įstaigų neprieinamumas ir nepasiekiamumas 

Z75.5 Atostogas palengvinanti pagalba 
2107 Medicinos pagalbos teikimas paprastai namie slaugomam ligoniui, kad būtų galima gimines išleisti atostogų 

Laikinoji slauga 

Z75.8 Kitos problemos susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba 

Z75.9 Nepatikslintos problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba 

Z76 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitų aplinkybių 

Z76.0 Kartotinis paskyrimas 

Kartotinis paskyrimas: 
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• įtaiso 

• vaistų 

• akinių 

Išskyrus: medicininės pažymos išdavimas (Z02.7) 
 kontraceptinių priemonių kartotinis paskyrimas (Z30.4) 

Z76.1 Pamestinuko sveikatos stebėjimas ir prieţiūra 

Z76.2 Kito sveiko kūdikio sveikatos stebėjimas ir prieţiūra  
1609 Medicinos pagalba sveikam kūdikiui ar jo priežiūra, kai: 

• yra nepalankios socialinės ekonominės sąlygos namuose 

• laukiama atidavimo į globos įstaigą arba įvaikinimo 

• serga motina 

• dėl vaikų skaičiaus namuose negalima normali priežiūra arba trukdoma ją teikti 

Z76.3 Sveikas asmuo, lydintis ligonį 

Z76.4 Kitas sveikatos prieţiūros įstaigos išlaikytinis 

Išskyrus: benamį (Z59.0) 

Z76.5 Simuliacija [sąmoninga simuliacija] 
Asmuo, apsimetantis ligoniu (kai motyvai akivaizdūs) 

Išskyrus: dirbtinį sutrikimą (F68.1) 
 keliaujantį pacientą (F68.1) 

Z76.8 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl kitų patikslintų aplinkybių 

Z76.9 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl nepatikslintų aplinkybių 

ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR JŲ PAČIŲ 

LIGOS ISTORIJOS BEI DĖL TAM TIKRŲ BŪKLIŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS SVEIKATOS 

BŪKLEI  
(Z80–Z99) 

Išskyrus: stebėjimą po gydymo (Z08–Z09) 
dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 

kai specialus patikrinimas arba kitas stebėjimas ar ištyrimas atliekamas dėl asmens ligos istorijos (Z00–Z13) 

kai stebėjimas ar veiksmai nėštumo metu atliekami dėl to, kad gali būti paveiktas vaisius (O35.-) 

Z80 Piktybiniai navikai šeimoje 

Z80.0 Virškinimo organų piktybiniai navikai šeimoje 

Būklės, klasifikuotinos C15–C26 

Z80.1 Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C33–C34 

Z80.2 Kitų kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C30–C32, C37–C39 

Z80.3 Krūties piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C50.- 

Z80.4 Lytinių organų piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C51–C63 
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Z80.5 Šlapimo takų piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C64–C68 

Z80.6 Leukemija šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C91–C95 

Z80.7 Kiti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C81–C90, C96.- 

Z80.8 Kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos C00–C14, C40–C49, C69–C79 

Z80.9 Piktybiniai navikai šeimoje, nepatikslinti 
Būklės, klasifikuotinos C80 

Z81 Psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje 

Z81.0 Psichinės raidos atsilikimas šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos F70–F79 

Z81.1 Sutrikimas dėl alkoholio vartojimo šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos F10.- 

Z81.2 Sutrikimas dėl tabako vartojimo šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos F17.- 

Z81.3 Sutrikimas dėl kitų psichotropinių medţiagų vartojimo šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos F11–F16, F18–F19 

Z81.4 Sutrikimas dėl kitų medţiagų vartojimo šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos F55 

Z81.8 Kiti psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos kitur F00–F99 

Z82 Tam tikras invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą 

Z82.0 Epilepsija ir kitos nervų sistemos ligos šeimoje 

Būklės, klasifikuotinos G00–G99 

Z82.1 Aklumas ir regos netekimas šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos H54.- 

Z82.2 Kurtumas ir prikurtimas šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos H90–H91 

Z82.3 Insultas šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos I60–I64 

Z82.4 Išeminė širdies liga ir kitos kraujo apytakos sistemos ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos I00–I52, I65–I99 

Z82.5 Astma ir kitos lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos J40–J47 

Z82.6 Artritas bei kitos kaulų ir raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos M00–M99 

Z82.7 Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos šeimoje 
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Būklės, klasifikuotinos Q00–Q99 

Z82.8 Kitoks invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą šeimoje, neklasifikuojamos 

kitur 

Z83 Kiti specifiniai sutrikimai šeimoje 

Išskyrus: sąlytį su sergančiaisiais užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikį šeimoje (Z20.-) 

Z83.0 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukelta liga šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos B20–B24 

Z83.1 Kitos infekcinės ir parazitinės ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos A00–B19, B25–B94, B99 

Z83.2 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri imuninių mechanizmų sutrikimai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos D50–D89 

Z83.3 Cukrinis diabetas šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos E10–E14 

Z83.4 Kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos E00–E07, E15–E89 

Z83.5 Akių ir ausų sutrikimai šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos H00–H53, H55–H83, H92–H95 

Išskyrus: šeimoje: 
 • aklumą ir regos netekimą (Z82.1) 

 • kurtumą ir prikurtimą (Z82.2) 

Z83.6 Kvėpavimo sistemos ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos J00–J39, J60–J99 

Išskyrus: lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos šeimoje (Z82.5) 

Z83.7 Virškinimo sistemos ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos K00–K93 

Z84 Kitos būklės šeimoje 

Z84.0 Odos ir poodinių audinių ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos L00–L99 

Z84.1 Inkstų ir šlapimo takų ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos N00–N29 

Z84.2 Kitos urogenitalinės sistemos ligos šeimoje 
Būklės, klasifikuotinos N30–N99 

Z84.3 Kraujomaiša šeimoje 

Z84.8 Kitos patikslintos būklės šeimoje 

Z85 Buvę asmeniui piktybiniai navikai  

2112 

Išskyrus: stebėjimą po piktybinių navikų gydymo (Z08.-) 
dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 
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Z85.0 Buvę asmeniui virškinimo organų piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C15–C26 

Z85.1 Buvę asmeniui trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C33–C34 

Z85.2 Buvę asmeniui kitų kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C30–C32, C37–C39 

Z85.3 Buvę asmeniui krūties piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C50.- 

Z85.4 Buvę asmeniui lytinių organų piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C51–C63 

Z85.5 Buvę asmeniui šlapimo takų piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C64–C68 

Z85.6 Buvusi asmeniui leukemija 
Būklės, klasifikuotinos C91–C95 

Z85.7 Buvę asmeniui kiti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C81–C90, C96.- 

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai  
Būklės, klasifikuotinos C00–C14, C40–C49, C69–C79 

Z85.9 Buvę asmeniui piktybiniai navikai, nepatikslinti 
Būklės, klasifikuotinos C80 

Z86 Buvusios asmeniui tam tikros kitos ligos 

2112 

Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai 
Būklės, klasifikuotinos D00–D48 

Išskyrus: piktybinius navikus (Z85.-) 

Z86.1 Buvusios asmeniui infekcinės ir parazitinės ligos  

Būklės, klasifikuotinos A00–B89, B99 

Išskyrus: užkrėstumą be ligos požymių žmogaus imunodeficito virusu *ŽIV+ (Z21) 
infekcinių ir parazitų sukeltų ligų padarinius (B90–B94) 

Z86.10 Buvusios asmeniui nepatikslintos infekcinės ir parazitinės ligos  

Z86.11 Buvusi asmeniui tuberkuliozė 

Z86.12 Buvęs asmeniui poliomielitas 

Z86.13 Buvusi asmeniui maliarija 

Z86.18 Buvusios asmeniui kitos infekcinės ir parazitinės ligos  

Z86.2 Buvusios asmeniui kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri imuninių mechanizmų 

sutrikimai 
Būklės, klasifikuotinos D50–D89 
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Z86.3 Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos  
Būklės, klasifikuotinos E00–E89 ir R73 

Z86.4 Buvęs asmeniui sutrikimas dėl kitų psichotropinių medţiagų vartojimo  

Būklės, klasifikuotinos F10–F19 

Išskyrus: problemas, susijusias su vartojimu: 
• alkoholio (Z72.1) 

• narkotikų (Z72.2) 

• tabako (Z72.0) 

Z86.41 Buvęs asmeniui sutrikimas dėl alkoholio vartojimo  

Išskyrus: dabartinė priklausomybė nuo alkoholio (F10.2) 

Z86.42 Buvęs asmeniui sutrikimas dėl narkotikų vartojimo  
Buvę asmeniui: 

• piktnaudžiavimas psichotropinėmis medžiagomis, neklasifikuojamas kitaip 

• neleistinų preparatų vartojimas bet kuriuo metu, tačiau ne per pastaruosius tris mėnesius 

Išskyrus: dabartinę priklausomybę nuo narkotikų (F11–F16, F18–F19 su ketvirtuoju ženklu .2) 

Z86.43 Buvęs asmeniui sutrikimas dėl tabako vartojimo  

0503 

Išskyrus: žalingą tabako vartojimą (F17.1) 
 priklausomybę nuo tabako (F17.2) 

Z86.5 Buvę asmeniui kiti psichikos ir elgesio sutrikimai  
Būklės, klasifikuotinos F00–F09, F20–F99 

Z86.6 Buvusios asmeniui nervų sistemos ir jutimo organų ligos 
Būklės, klasifikuotinos G00–G99, H00–H95 

Z86.7 Buvusios asmeniui kraujo apytakos sistemos ligos 
Būklės, klasifikuotinos I00–I99 

Išskyrus: seną miokardo infarktą (I25.2) 
 poinfarktinį sindromą (I24.1) 

 cerebrovaskulinių ligų padarinius (I69.-) 

Z87 Buvusios asmeniui kitos ligos ir būklės 

2112 

Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 

Z87.0 Buvusios asmeniui kvėpavimo sistemos ligos 
Būklės, klasifikuotinos J00–J99 

Z87.1 Buvusios asmeniui virškinimo sistemos ligos 

Būklės, klasifikuotinos K00–K93 

Z87.10 Buvusi asmeniui nepatikslinta virškinimo sistemos liga 

Z87.11 Buvusi asmeniui peptinės opos liga 

Z87.12 Buvę asmeniui storosios ţarnos polipai 

Z87.18 Buvusi asmeniui kita virškinimo sistemos liga 
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Z87.2 Buvusios asmeniui odos ir poodinių audinių ligos  
Būklės, klasifikuotinos L00–L99 

Z87.3 Buvusios asmeniui kaulų ir raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos 
Būklės, klasifikuotinos M00–M99 

Z87.4 Buvusios asmeniui urogenitalinės sistemos ligos 
Būklės, klasifikuotinos N00–N99 

Z87.5 Buvusios asmeniui nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio periodo komplikacijos 
0401 Būklės, klasifikuotinos O00–O99 

Buvęs asmeniui: 

• nėščiųjų diabetas 

• trofoblastinė liga 

Išskyrus: įprastinį abortą (N96) 
 moters su bloga akušerine anamneze stebėjimą dabartinio nėštumo metu (Z35.-) 

Z87.6 Asmeniui buvusios tam tikros būklės perinataliniu periodu 
Būkles, klasifikuotinos P00–P96 

Z87.7 Buvusios asmeniui įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos 
Būklės, klasifikuotinos Q00–Q99 

Z87.8 Kitos buvusios asmeniui patikslintos būklės  
Būklės, klasifikuotinos S00–T98 

Išskyrus: buvusį asmeniui savęs žalojimą (Z91.5) 

Z88 Buvusi asmeniui alergija vaistams, medikamentams ir biologinėms medţiagoms 

Z88.0 Buvusi asmeniui alergija penicilinui 

Z88.1 Buvusi asmeniui alergija kitam antibiotikui 

Z88.2 Buvusi asmeniui alergija sulfanilamidams 

Z88.3 Buvusi asmeniui alergija kitiems priešinfekciniams preparatams  

Z88.4 Buvusi asmeniui alergija anesteziniams preparatams 

Z88.5 Buvusi asmeniui alergija narkotiniams preparatams 

Z88.6 Buvusi asmeniui alergija analgetiniams preparatams 

Z88.7 Buvusi asmeniui alergija serumams ir vakcinoms 

Z88.8 Buvusi asmeniui alergija kitiems vaistams, medikamentams ir biologinėms medţiagoms 

Z88.9 Buvusi asmeniui alergija nepatikslintiems vaistams, medikamentams ir biologinėms 

medţiagoms 

Z89 Įgytas galūnės nebuvimas 

Apima: galūnės netekimą: 
• potrauminį 

• poprocedūrinį 

Išskyrus: įgytas galūnių deformacijas (M20–M21) 
 įgimtą galūnių nebuvimą (Q71–Q73) 
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Z89.0 Piršto (-ų) [įskaitant nykštį] įgytas nebuvimas, vienos pusės 

Z89.1 plaštakos ir riešo nebuvimas 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas 
Ranka, neklasifikuojama kitaip 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kurioje vietoje] nebuvimas 
Įgytas piršto (-ų) nebuvimas, abiejų pusių 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas 
Kojos pirštas (-ai) 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar ţemiau kelio nebuvimas 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas 
Koja, neklasifikuojama kitaip 

Z89.7 Įgytas abiejų kojų nebuvimas [bet kuriame lygyje, išskyrus vien kojų pirštus]  

Z89.8 Įgytas rankų ir kojų nebuvimas [bet kuriame lygyje]  

Z89.9 Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas 

Z90 Įgytas organų nebuvimas, neklasifikuojamas kitur 

Apima: poprocedūrinį arba potrauminį kūno dalies netekimą, neklasifikuojamą kitur 

Išskyrus: įgimtą nebuvimą – žr. Abėcėlinę rodyklę 
 poprocedūrinį nebuvimą: 

 • vidinės sekrecijos liaukų (E89.-) 

 • blužnies (D73.0) 

Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas 
Akis 

Gerklos 

Nosis 

Išskyrus: dantis (K08.1) 

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas 

Z90.2 Įgytas plaučio [dalies] nebuvimas 

Z90.3 Įgytas skrandţio dalies nebuvimas 

Z90.4 Įgytas kitų virškinimo trakto dalių nebuvimas 

Z90.5 Įgytas inksto nebuvimas 
1438 

Z90.6 Įgytas kitų šlapimo takų organų nebuvimas 

Z90.7 Įgytas lytinio (-ų) organo (-ų) nebuvimas 

Z90.8 Įgytas kitų organų nebuvimas 

Z91 Buvę asmeniui rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur 

Išskyrus: teršalų poveikį ir kitas problemas, susijusias su aplinkos fiziniais faktoriais (Z58.-) 
profesinių rizikos faktorių poveikį (Z57.-) 
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buvusį asmeniui sutrikimą dėl kitų psichotropinių medžiagų vartojimo (Z86.4) 

Z91.0 Buvusi asmeniui alergija, kitokia negu alergija vaistams ir biologinėms medţiagoms 

Išskyrus: buvusią asmeniui alergiją vaistams ir biologinėms medžiagoms (Z88.-) 

Z91.1 Buvęs asmens gydymosi ir kitokio reţimo nesilaikymas 
0517 

Z91.2 Buvęs asmens higienos nesilaikymas 

Z91.3 Buvęs asmens netinkamas miego reţimas 

Išskyrus: miego sutrikimus (G47.-) 

Z91.4 Buvusi asmeniui psichologinė trauma, neklasifikuojama kitur 

Z91.5 Buvęs asmeniui savęs ţalojimas  
Tariamoji savižudybė 

Apsinuodijimas 

Mėginimas nusižudyti 

Išskyrus: mintis apie savižudybę (R45.81) 

Z91.6 Buvusi asmeniui kita fizinė trauma 

Z91.8 Kiti buvę patikslinti rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur 

Piktnaudžiavimas, neklasifikuojamas kitaip 

Netinkama priežiūra, neklasifikuojama kitaip 

Z92 Buvęs gydymas 

Z92.0 Buvusi kontracepcija 

Išskyrus: konsultavimą ir stebėjimą dėl dabartinės kontracepcijos (Z30.-) 
kontraceptinės (intrauterinės) priemonės buvimą (Z97.5) 

Z92.1 Buvęs ilgalaikis (dabartinis) antikoaguliantų vartojimas  
0303 

Z92.2 Buvęs ilgalaikis (dabartinis) kitų medikamentų vartojimas 

Z92.21 Aspirinas 

Z92.22 Insulinas 
0401 

Z92.28 Kiti medikamentai 

Z92.3 Buvęs apšvitinimas 
Gydomasis apšvitinimas 

Išskyrus: spinduliuotės poveikį fizinėje aplinkoje (Z58.4) 
 spinduliuotės profesinį poveikį (Z57.1) 

Z92.4 Buvusios svarbiausios chirurginės operacijos, neklasifikuojamos kitur 

Išskyrus: dirbtines angas (Z93.-) 
 poprocedūrines būkles (Z98.-) 

 funkcinio implanto ar transplanto buvimą (Z95–Z96) 
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 transplantuotas organas ar audinys (Z94.-) 

Z92.5 Buvusios reabilitacinės procedūros 

Z92.6 Buvusi chemoterapija dėl navikinės ligos 

Z92.8 Buvęs kitas gydymas 

Z92.9 Buvęs kitas gydymas, nepatikslintas 

Z93 Dirbtinės organizmo angos 

Išskyrus: dirbtinių angų priežiūra ir stebėjimas (Z43.-) 
 išorinės stomos komplikacijos (J95.0, K91.4, N99.5) 

Z93.0 Tracheostoma 

Z93.1 Gastrostoma 

Z93.2 Ileostoma 

Z93.3 Kolostoma 

Z93.4 Kitos dirbtinės virškinimo trakto angos 

Z93.5 Cistostoma 

Z93.6 Kitos dirbtinės šlapimo takų angos 
Nefrostoma 

Ureterostoma 

Uretrostoma 

Z93.8 Kita dirbtinė anga 

Z93.9 Dirbtinė anga, nepatikslinta 

Z94 Persodinti organai ir audiniai 

Apima: organą ar audinį, pakeistą heterogeniniu ar homogeniniu transplantu 

Išskyrus: transplantuoto organo ar audinio komplikacijas – žr. Abėcėlinę rodyklę 
 buvimą: 

 • kraujagyslės transplanto (Z95.-) 

 • ksenogeninio širdies vožtuvo (Z95.3) 

Z94.0 Persodintas inkstas 
1438 

Z94.1 Persodinta širdis 

Išskyrus: pakeistą širdies vožtuvą (Z95.2–Z95.4) 

Z94.2 Persodintas plautis 

Z94.3 Persodinta širdis ir plaučiai 

Z94.4 Persodintos kepenys 

Z94.5 Persodinta oda 
Autogeninis odos transplantas 
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Z94.6 Kaulo transplantas 

Z94.7 Ragenos transplantas 

Z94.8 Kitas persodintas organas ar audinys 
Kaulų čiulpai 

Žarnos 

Kasa (beta ląstelės) (salelės) 

Z94.9 Persodintas organas ar audinys, nepatikslintas 

Z95 Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantai  

0909, 0936, 0940 

Išskyrus: širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantų komplikacijas (T82.-) 

Z95.0 Širdies prietaisas 
0936

Buvimas: 

• automatinio implantuojamo kardioverterio defibriliatoriaus [AIKD] 

• širdies ritmo reguliavimo prietaiso 

Išskyrus: širdies prietaiso derinimą ir priežiūrą (Z45.0) 

Z95.1 Aortokoronarinė jungtis 

Z95.2 Širdies voţtuvo protezas 

Z95.3 Ksenogeninis širdies voţtuvas 

Z95.4 Kitas širdies arba širdies voţtuvo pakaitalas 

Z95.5 Koronarinis angioplastinis implantas ar transplantas 
Vainikinės arterijos protezas 

Būklė po koronarinės angioplastikos, jei kitaip nenurodyta 

Z95.8 Kitas širdies ar kraujagyslių implantas ar transplantas 
Instravaskulinis protezas, neklasifikuojamas kitur 

Būklė po periferinės angioplastikos, neklasifikuojama kitaip 

Z95.9 Širdies ar kraujagyslių implantas ar transplantas, nepatikslintas 

Z96 Kiti funkciniai implantai 

Išskyrus: vidinių protezų, implantų ir transplantų komplikacijos (T82–T85) 
   protezų ir kitų prietaisų parinkimas bei pritaikymas (Z44–Z46) 

Z96.0 Urogenitaliniai implantai 

Z96.1 Intraokulinis lęšis 
Pseudofakija 

Z96.2 Otologinis ar audiologinis implantas 
Kaulinis klausos aparatas 

Kochlearinis implantas 

Eustachijaus vamzdžio stentas 

Miringotominis (-iai) vamzdelis (-iai) 

Kilpos pakeitimas 
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Z96.3 Dirbtinės gerklos 

Z96.4 Vidinių sekrecijos liaukų implantai 
Dirbtinė kasa 

Insulino siurblys 

Z96.5 Dantų šaknų ir ţandikaulio implantai 

Z96.6 Ortopediniai sąnarių implantai 

Z96.60 Nepatikslintas sąnarių implantas 

Z96.61 Peties implantas 

Z96.62 Alkūnės implantas 

Z96.63 Riešo implantas 

Z96.64 Klubo implantas 

Z96.65 Kelio implantas 

Z96.66 Kulkšnies implantas 

Z96.68 Kiti ortopediniai sąnarių implantai 

Z96.7 Kiti kaulų ir sausgyslių implantai 
Kaukolės plokštelė 

Z96.8 Kiti patikslinti funkciniai implantai 

Z96.9 Funkcinis implantas, nepatikslintas 

Z97 Kiti prietaisai 

Išskyrus: vidinių protezų, implantų ir transplantų komplikacijas (T82–T85) 
 protezų ir kitų prietaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44–Z46) 

 likvoro drenažo prietaisą (Z98.2) 

Z97.0 Dirbtinė akis 

Z97.1 Dirbtinė galūnė (visa) (dalis) 

Z97.2 Dantų protezas (visas) (dalis) 

Z97.3 Akiniai ar kontaktinės linzės 

Z97.4 Išorinis klausos aparatas 

Z97.5 Kontraceptinė (intrauterinė) priemonė 

Išskyrus: kontraceptinės (intrauterinės) priemonės kontrolę, kartotinį įdėjimą ar išėmimą (Z30.5) 
 kontraceptinės priemonės įdėjimą (Z30.1) 

Z97.8 Kiti patikslinti įtaisai 

Z98 Kitos būklės po procedūrų 

Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54.-) 
 poprocedūrinę komplikaciją – žr. Abėcėlinę rodyklę 
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Z98.0 Ţarnyno jungtis ir anastomozė 

Z98.1 Artrodezė 

Z98.2 Likvoro drenaţo prietaisas 
CSF šuntas 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės 

Z99 Negalėjimas apsieiti be pagalbinių mašinų ir įrenginių, neklasifikuojamas kitur 

Z99.0 Negalėjimas apsieiti be aspiratoriaus 

Z99.1 Negalėjimas apsieiti be respiratoriaus 

Z99.2 Negalėjimas apsieiti be inkstų dializės 
1438 

Arterioveninė dializės jungtis 

Inkstų dializė 

Išskyrus: pasiruošimą dializei, gydymą ar seansą (Z49.-) 

Z99.3 Negalėjimas apsieiti be invalido veţimėlio 

Z99.8 Negalėjimas apsieiti be kitų pagalbinių mašinų ir įrenginių 

Z99.9 Negalėjimas apsieiti be nepatikslintų pagalbinių mašinų ir įrenginių 

22 SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES KODAI  

(U00–U49) 

Šiame skyriuje yra tokie poskyriai:  

U00–U49 Naujų neaiškios etiologijos ligų laikinasis priskyrimas 

NAUJŲ NEAIŠKIOS ETIOLOGIJOS LIGŲ LAIKINASIS PRISKYRIMAS (U00–U49) 

U04 Sunkus ūminis respiracinis sindromas 

U04.9 Sunkus ūminis respiracinis sindromas [SŪRS], nepatikslintas 

 

 

A PRIEDAS 

NAVIKŲ MORFOLOGIJA 

Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiasis leidimas buvo išleistas 2000 metais. Joje yra koduota navikų 

morfologijos nomenklatūra, kuri pateikiama čia, kad pageidaujantieji galėtų ją naudoti kartu su 2 skyriumi. 

Morfologinio kodo numeris yra penkiaženklis; pirmieji keturi skaitmenys nurodo naviko histologinį tipą, penktasis – po 

brūkšnelio ar įžambaus brūkšnio – jo elgseną. Vienaženklis elgsenos kodas yra toks: 

/0 Gerybinis 
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/1 Neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 Paribinio tipo navikas  

 Žemo piktybinio potencialo  

 Neapibrėžto piktybinio potencialo 

/2 Karcinoma in situ 

 Intraepitelinė 

 Neinfiltruojančioji 

 Neinvazinė 

/3 Piktybinis, pirminė lokalizacija 

/6 Piktybinis, metastazinė lokalizacija 

 Piktybinis, antrinė lokalizacija 

/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija 

Čia pateikiamoje nomenklatūroje vienas iš morfologinio kodo skaitmenų yra elgsenos kodas, kuris atitinka histologinį 

naviko tipą; šis elgsenos kodas turi būti pakeistas, jeigu, atsižvelgiant į kitą pateikiamą informaciją, šis pakeitimas yra 

tinkamas. Pavyzdžiui, „chordoma“ yra laikoma piktybine ir dėl to jai priskiriamas kodo numeris M9370/3; tačiau terminui 

„gerybinė chordoma“ reikia priskirti kodą M9370/0. Panašiai „paviršiumi plintančią adenokarcinomą“ (M8143/3) reikia 

koduoti M8143/2, jeigu ji apibūdinama kaip „neinvazinė“, o „melanomą“ (M8720/3), kuri apibūdinama kaip „antrinė“, 

reikia koduoti M8720/6. 

Šioje lentelėje pavaizduotas elgsenos kodo ir skirtingų 2 skyriaus poskyrių atitikimas: 

 

Elgsenos 2 skyriaus 
kodas kategorijos 

/0 Gerybiniai navikai   

 D10–D36 

/1 Neaiškios ar neţinomos   D37–D48 

 eigos navikai 

/2 Navikai in situ   

 D00–D09 

/3  Piktybiniai navikai, nurodyta arba} C00-C76 

  spėjama, kad pirminiai            } C80–C96 

/6 Piktybiniai navikai, nurodyta arba  

 spėjama, kad antriniai   C77–C79 

Kartais problema atsiranda tada, kai diagnozėje nurodyta lokalizacija skiriasi nuo tos, kuri nurodyta tam tikros lokalizacijos 

kode. Tokiais atvejais 2 skyriuje nurodyto kodo reikia nepaisyti ir reikia naudoti atitinkamą diagnozėje pateiktą lokalizacijos 

kodą. Pavyzdžiui, prie morfologinio termino „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ (M8500/3) prirašoma C50.- (krūtis), nes šio 

tipo karcinoma paprastai atsiranda krūtyje. Tačiau, jei terminu „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ apibūdinama kasoje 

atsiradusi karcinoma, teisingas kodas yra C25.9 (Kasa, nepatikslinta). 

Limfinio, kraujodaros ir susijusių audinių navikams (M959–M998) priskiriami atitinkami kodai iš C81–C96 ir D45–D47. Šie 2 

skyriaus kodai turėtų būti naudojami neatsižvelgiant į naviko lokalizaciją. 

Kartais kodavimo sunkumų atsiranda, kai morfologinėje diagnozėje pateikiami du patikslinantieji būdvardžiai, kurių kodų 

numeriai yra skirtingi. Pavyzdys: „Pereinamųjų ląstelių epidermoidinė karcinoma“. „Pereinamųjų ląstelių karcinoma, 

neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8120/3, o „epidermoidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8070/3. 

Tokiais atvejais reikia naudoti didesnės skaitinės išraiškos skaičių (šiame pavyzdyje – M8120/3). Kitą informaciją apie 

morfologijos kodavimą žr. dokumente Australijos kodavimo standartai. 

KODUOTA NAVIKŲ MORFOLOGIJOS NOMENKLATŪRA 
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 M800 Navikai, neklasifikuojami kitaip  

 M8000/0 Navikas, gerybinis 

 M8000/1 Navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8000/2 Navikas, piktybinis, in situ 

 M8000/3 Navikas, piktybinis 

 M8000/6 Navikas, metastazinis 

 M8000/9 Navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8001/0 Naviko ląstelės, gerybinio 

 M8001/1 Naviko ląstelės, neaišku, gerybinio ar piktybinio 

 M8001/3 Naviko ląstelės, piktybinio 

 M8002/1 Navikas, smulkialąstelinio tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8002/2 Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo, in situ 

 M8002/3 Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo 

 M8002/6 Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo, metastazinis 

 M8002/9 Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8003/1 Navikas, gigantinių ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8003/2 Navikas, gigantinių ląstelių tipo, in situ 

 M8003/3 Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo 

 M8003/6 Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo, metastazinis 

 M8003/9 Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8004/0 Šeivinių ląstelių navikas 

 M8004/1 Piktybinis navikas, pailgų ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8004/2 Piktybinis navikas, pailgų ląstelių, in situ 

 M8004/3 Piktybinis navikas, pailgų ląstelių 

 M8004/6 Piktybinis navikas, pailgų ląstelių, metastazinis 

 M8004/9 Piktybinis navikas, pailgų ląstelių, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8005/0 Šviesių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip 

 M8005/1 Šviesių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8005/2 Šviesių ląstelių navikas, piktybinis, in situ 

 M8005/3 Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo 

 M8005/6 Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo, metastazinis 

 M8005/9 Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M801–M804 Epiteliniai navikai, neklasifikuojami kitaip  

 M8010/0 Epitelinis navikas, gerybinis 

 M8010/1 Epitelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8010/2 Karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip  

 M8010/3 Karcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8010/6 Karcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip 

 M8010/9 Karcinomatozė 

 M8011/0 Epitelioma, gerybinė 

 M8011/1 Epitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8011/2 Epitelioma, in situ 

 M8011/3 Epitelioma, piktybinė 

 M8011/6 Epitelioma, metastazinė 

 M8011/9 Epitelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8012/2 Stambialąstelinė karcinoma, in situ 

 M8012/3 Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8012/6 Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8012/9 Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8013/2 Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, in situ 

 M8013/3 Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma 
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 M8013/6 Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, metastazinė 

 M8013/9 Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8014/2 Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, in situ 

 M8014/3 Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu 

 M8014/6 Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, metastazinė 

 M8014/9 Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8015/2 Stikliškų ląstelių karcinoma, in situ 

 M8015/3 Stikliškų ląstelių karcinoma 

 M8015/6 Stikliškų ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8015/9 Stikliškų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8020/2 Karcinoma, nediferencijuota, in situ 

 M8020/3 Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip  

 M8020/6 Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8020/9 Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8021/2 Karcinoma, anaplastinė, neklasifikuojama kitaip, in situ 

 M8021/3 Karcinoma, anaplastinė, neklasifikuojama kitaip  

 M8021/6 Karcinoma, anaplastinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8021/9 Karcinoma, anaplastinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8022/2 Pleomorfinė karcinoma, in situ 

 M8022/3 Pleomorfinė karcinoma 

 M8022/6 Pleomorfinė karcinoma, metastazinė 

 M8022/9 Pleomorfinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8030/2 Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8030/3 Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma 

 M8030/6 Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8030/9 Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8031/2 Gigantinių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8031/3 Gigantinių ląstelių karcinoma 

 M8031/6 Gigantinių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8031/9 Gigantinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8032/2 Šeivinių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8032/3 Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8032/6 Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8032/9 Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8033/1 Pseudosarkominis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8033/2 Pseudosarkominė karcinoma, in situ 

 M8033/3 Pseudosarkominė karcinoma 

 M8033/6 Pseudosarkominė karcinoma, metastazinė 

 M8033/9 Pseudosarkominė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8034/1 Daugiakampių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8034/2 Daugiakampių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8034/3 Daugiakampių ląstelių karcinoma 

 M8034/6 Daugiakampių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8034/9 Daugiakampių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8035/2 Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, in situ 

 M8035/3 Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis 

 M8035/6 Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, metastazinė 

 M8035/9 Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8040/0 Mikroauglys, gerybinis 

 M8040/1 Mikroauglys, neklasifikuojamas kitaip  

 M8041/2 Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ 

 M8041/3 Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  



1019 

 

 M8041/6 Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8041/9 Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8042/3 Aviţų pavidalo ląstelių karcinoma 

 M8042/6 Aviţų pavidalo ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8042/9 Aviţų pavidalo ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8043/3 Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių 

 M8043/6 Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių, metastazinė 

 M8043/9 Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8044/3 Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių 

 M8044/6 Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių, metastazinė 

 M8044/9 Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8045/3 Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma 

 M8045/6 Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma, metastazinė 

 M8045/9 Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8046/3 Nesmulkialąstelinė karcinoma 

 M8046/6 Nesmulkialąstelinė karcinoma, metastazinė 

 M8046/9 Nesmulkialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M805–M808 Plokščialąsteliniai navikai 

 M8050/0 Papiloma, neklasifikuojama kitaip  

 M8050/1 Papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8050/2 Papilinė karcinoma, in situ 

 M8050/3 Papilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8050/6 Papilinė karcinoma, metastazinė 

 M8050/9 Papilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8051/0 Karpinė papiloma 

 M8051/1 Karpinė papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8051/3 Karpinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8051/6 Karpinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8051/9 Karpinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8052/0 Plokščialąstelinė papiloma, neklasifikuojama kitaip  

 M8052/1 Plokščialąstelinė papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8052/2 Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, neinvazinė 

 M8052/3 Papilinė plokščialąstelinė karcinoma 

 M8052/6 Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė 

 M8052/9 Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8053/0 Plokščialąstelinė papiloma, invertuota 

 M8053/1 Plokščialąstelinė papiloma, invertuota, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8060/0 Plokščialąstelinė papilomatozė 

 M8060/1 Plokščialąstelinė papilomatozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8070/1 Plokščialąstelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8070/2 Plokščialąstelinė karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip  

 M8070/3 Plokščialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8070/6 Plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip  

 M8070/9 Plokščialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8071/2 Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, in situ 

 M8071/3 Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, neklasifikuojama kitaip  

 M8071/6 Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, metastazinė 

 M8071/9 Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8072/1 Plokščialąstelinis navikas, stambialąstelinis, neragėjantis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8072/2 Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, in situ 

 M8072/3 Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip  
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 M8072/6 Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8072/9 Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė 

ar metastazinė 

 M8073/1 Plokščialąstelinis navikas, smulkialąstelinis, neragėjantis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8073/2 Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, in situ 

 M8073/3 Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti 

 M8073/6 Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, metastazinė 

 M8073/9 Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8074/1 Plokščialąstelinis navikas, pailgų ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8074/2 Plokščialąstelinė karcinoma, pailgų ląstelių, in situ 

 M8074/3 Plokščialąstelinė karcinoma, pailgų ląstelių 

 M8074/6 Plokščialąstelinė karcinoma, pailgų ląstelių, metastazinė 

 M8074/9 Plokščialąstelinė karcinoma, pailgų ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8075/1 Plokščialąstelinis navikas, adenoidinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8075/2 Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, in situ 

 M8075/3 Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė 

 M8075/6 Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, metastazinė 

 M8075/9 Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8076/2 Plokščialąstelinė karcinoma in situ su abejotina invazija į stromą 

 M8076/3 Plokščialąstelinė karcinoma, mikroinvazinė 

 M8077/2 Plokščialąstelinė intraepitelinė neoplazija, III laipsnio 

 M8078/2 Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, in situ 

 M8078/3 Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma 

 M8078/6 Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, metastazinė 

 M8078/9 Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8080/2 Keiro (Queyrat) eritroplazija 

 M8081/2 Boveno (Bowen) liga 

 M8082/3 Limfoepitelinė karcinoma 

 M8082/6 Limfoepitelinė karcinoma, metastazinė 

 M8082/9 Limfoepitelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8083/1 Bazaloidinis plokščialąstelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8083/2 Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, in situ 

 M8083/3 Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma 

 M8083/6 Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė 

 M8083/9 Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8084/1 Plokščialąstelinis navikas, šviesių ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8084/2 Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, in situ 

 M8084/3 Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo 

 M8084/6 Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, metastazinė 

 M8084/9 Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M809–M811 Bazinių ląstelių navikai 

 M8090/1 Bazinių ląstelių navikas 

 M8090/2 Bazinių ląstelių navikas, in situ 

 M8090/3 Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8090/6 Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8090/9 Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8091/2 Daugiaţidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8091/3 Daugiaţidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma 

 M8091/6 Daugiaţidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8091/9 Daugiaţidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8092/2 Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, in situ 
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 M8092/3 Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8092/6 Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8092/9 Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8093/1 Bazinių ląstelių navikas, fibroepitelinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8093/2 Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, in situ 

 M8093/3 Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė 

 M8093/6 Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, metastazinė 

 M8093/9 Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8094/1 Bazinių ir plokščiųjų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8094/2 Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, in situ 

 M8094/3 Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma 

 M8094/6 Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8094/9 Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8095/2 Metatipinė karcinoma, in situ 

 M8095/3 Metatipinė karcinoma 

 M8095/6 Metatipinė karcinoma, metastazinė 

 M8095/9 Metatipinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8096/0 Intraepiderminė Jadazono (Jadassohn) epitelioma 

 M8097/1 Bazinių ląstelių navikas, mazginio tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8097/2 Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, in situ 

 M8097/3 Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo 

 M8097/6 Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, metastazinė 

 M8097/9 Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8098/1 Adenoidinis bazalinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8098/2 Adenoidinė bazalinė karcinoma, in situ 

 M8098/3 Adenoidinė bazalinė karcinoma 

 M8098/6 Adenoidinė bazalinė karcinoma, metastazinė 

 M8098/9 Adenoidinė bazalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8100/0 Trichoepitelioma 

 M8100/1 Trichoepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8100/3 Trichopitelioma, piktybinė 

 M8100/6 Trichopitelioma, metastazinė 

 M8100/9 Trichopitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8101/0 Trichofolikulioma 

 M8101/1 Trichofolikulioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8101/3 Trichofolikulioma, piktybinė 

 M8101/6 Trichofolikulioma, metastazinė 

 M8101/9 Trichofolikulioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8102/0 Trichilemoma 

 M8102/1 Trichilemoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8102/3 Trichilemokarcinoma 

 M8102/6 Trichilemokarcinoma, metastazinė 

 M8102/9 Trichilemokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8103/0 Plauko (pilar) navikas 

 M8103/1 Plauko (pilar)  navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8103/3 Plauko (pilar)  navikas, piktybinis 

 M8103/6 Plauko (pilar)  navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8103/9 Plauko (pilar)  navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8110/0 Pilomatriksoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8110/1 Pilomatriksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8110/3 Pilomatrikso karcinoma 

 M8110/6 Pilomatrikso karcinoma, metastazinė 
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 M8110/9 Pilomatrikso karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M812–M813 Pereinamųjų ląstelių papilomos ir karcinomos 

 M8120/0 Pereinamųjų ląstelių papiloma, gerybinė 

 M8120/1 Urotelio papiloma, neklasifikuojama kitaip 

 M8120/2 Pereinamųjų ląstelių karcinoma in situ 

 M8120/3 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8120/6 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8120/9 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8121/0 Šnaiderio (Schneider) papiloma, neklasifikuojama kitaip  

 M8121/1 Pereinamųjų ląstelių papiloma, invertuota, neklasifikuojama kitaip  

 M8121/3 Šnaiderio (Schneider) karcinoma 

 M8121/6 Šnaiderio (Schneider) karcinoma, metastazinė 

 M8121/9 Šnaiderio (Schneider) karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8122/1 Pereinamųjų ląstelių navikas, pailgų ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8122/3 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, pailgų ląstelių 

 M8122/6 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, pailgų ląstelių, metastazinė 

 M8122/9 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, pailgų ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8123/2 Bazaloidinė karcinoma, in situ 

 M8123/3 Bazaloidinė karcinoma 

 M8123/6 Bazaloidinė karcinoma, metastazinė 

 M8123/9 Bazaloidinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8124/2 Kloakogeninė karcinoma, in situ 

 M8124/3 Kloakogeninė karcinoma 

 M8124/6 Kloakogeninė karcinoma, metastazinė 

 M8124/9 Kloakogeninė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8130/0 Papilinis pereinamųjų ląstelių navikas 

 M8130/1 Ţemo piktybinio potencialo papilinis pereinamųjų ląstelių navikas 

 M8130/2 Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, neinvazinė 

 M8130/3 Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma 

 M8130/6 Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8130/9 Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8131/2 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, in situ 

 M8131/3 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė 

 M8131/6 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, metastazinė 

 M8131/9 Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M814–M838 Adenomos ir adenokarcinomos 

 M8140/0 Adenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8140/1 Atipinė adenoma 

 M8140/2 Adenokarcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip  

 M8140/3 Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8140/6 Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip  

 M8140/9 Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8141/3 Scirozinė adenokarcinoma 

 M8141/6 Scirozinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8141/9 Scirozinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8142/3 Linitis plastica 

 M8142/6 Linitis plastica, metastazinis 

 M8142/9 Linitis plastica, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8143/2 Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, in situ 

 M8143/3 Paviršiumi plintanti adenokarcinoma 
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 M8143/6 Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, metastazinė 

 M8143/9 Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8144/2 Adenokarcinoma, ţarninio tipo, in situ 

 M8144/3 Adenokarcinoma, ţarninio tipo 

 M8144/6 Adenokarcinoma, ţarninio tipo, metastazinė 

 M8144/9 Adenokarcinoma, ţarninio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8145/2 Karcinoma, difuzinio tipo, in situ 

 M8145/3 Karcinoma, difuzinio tipo 

 M8145/6 Karcinoma, difuzinio tipo, metastazinė 

 M8145/9 Karcinoma, difuzinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8146/0 Monomorfinė adenoma 

 M8147/0 Bazinių ląstelių adenoma 

 M8147/3 Bazinių ląstelių adenokarcinoma 

 M8147/6 Bazinių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė 

 M8147/9 Bazinių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8148/2 Liaukinė intraepitelinė neoplazija, III laipsnio 

 M8149/0 Kanalikulinė adenoma 

 M8150/0 Salelių ląstelių adenoma 

 M8150/1 Salelių ląstelių navikas, neklasifikuojama kitaip  

 M8150/3 Salelių ląstelių karcinoma 

 M8150/6 Salelių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8150/9 Salelių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8151/0 Insulinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8151/1 Insulinoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8151/3 Insulinoma, piktybinė 

 M8151/6 Insulinoma, piktybinė, metastazinė 

 M8151/9 Insulinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8152/1 Gliukagonoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8152/3 Gliukagonoma, piktybinė 

 M8152/6 Gliukagonoma, piktybinė, metastazinė 

 M8152/9 Gliukagonoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8153/1 Gastrinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8153/3 Gastrinoma, piktybinė 

 M8153/6 Gastrinoma, piktybinė, metastazinė 

 M8153/9 Gastrinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8154/1 Mišrių salelių ląstelių ir egzokrininis adenomatozinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8154/3 Mišrių salelių ląstelių ir egzokrininė adenokarcinoma 

 M8154/6 Mišrių salelių ląstelių ir egzokrininė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8154/9 Mišrių salelių ląstelių ir egzokrininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8155/1 Vipoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8155/3 Vipoma, piktybinė 

 M8155/6 Vipoma, piktybinė, metastazinė 

 M8155/9 Vipoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8156/1 Somatostatinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8156/3 Somatostatinoma, piktybinė 

 M8156/6 Somatostatinoma, piktybinė, metastazinė 

 M8156/9 Somatostatinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8157/1 Enterogliukagonoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8157/3 Enterogliukagonoma, piktybinė 

 M8157/6 Enterogliukagonoma, piktybinė, metastazinė 

 M8157/9 Enterogliukagonoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8160/0 Tulţies latako adenoma 
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 M8160/1 Tulţies latako adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8160/2 Cholangiokarcinoma, in situ 

 M8160/3 Cholangiokarcinoma 

 M8160/6 Cholangiokarcinoma, metastazinė 

 M8160/9 Cholangiokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8161/0 Tulţies latakų cistadenoma 

 M8161/1 Tulţies latakų cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8161/2 Tulţies latakų cistadenokarcinoma, in situ 

 M8161/3 Tulţies latakų cistadenokarcinoma 

 M8161/6 Tulţies latakų cistadenokarcinoma, metastazinė 

 M8161/9 Tulţies latakų cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8162/3 Klatskino (Klatskin) navikas 

 M8162/6 Klatskino (Klatskin) navikas, metastazinis 

 M8162/9 Klatskino (Klatskin) navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8170/0 Kepenų ląstelių adenoma 

 M8170/1 Kepenų ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8170/3 Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8170/6 Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8170/9 Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8171/3 Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė 

 M8171/6 Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė, metastazinė 

 M8171/9 Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8172/3 Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė 

 M8172/6 Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė, metastazinė 

 M8172/9 Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8173/3 Hepatoceliulinė karcinoma, pailgų ląstelių variantas 

 M8173/6 Hepatoceliulinė karcinoma, pailgų ląstelių variantas, metastazinė 

 M8173/9 Hepatoceliulinė karcinoma, pailgų ląstelių variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8174/3 Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo 

 M8174/6 Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, metastazinė 

 M8174/9 Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8175/3 Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo 

 M8175/6 Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo, metastazinė 

 M8175/9 Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8180/2 Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, in situ 

 M8180/3 Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma 

 M8180/6 Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, metastazinė 

 M8180/9 Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8190/0 Trabekulinė adenoma 

 M8190/2 Trabekulinė adenokarcinoma, in situ 

 M8190/3 Trabekulinė adenokarcinoma 

 M8190/6 Trabekulinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8190/9 Trabekulinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8191/0 Embrioninė adenoma 

 M8191/1 Embrioninė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8200/0 Ekrininė dermalinė cilindroma 

 M8200/1 Ekrininė dermalinė cilindroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8200/2 Adenoidinė cistinė karcinoma, in situ 

 M8200/3 Adenoidinė cistinė karcinoma 

 M8200/6 Adenoidinė cistinė karcinoma, metastazinė 

 M8200/9 Adenoidinė cistinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8201/2 Kribriforminė karcinoma in situ 
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 M8201/3 Kribriforminė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8201/6 Kribriforminė karcinoma, metastazinė 

 M8201/9 Kribriforminė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8202/0 Mikrocistinė adenoma 

 M8204/0 Laktuojanti adenoma 

 M8210/0 Adenomatozinis polipas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8210/1 Adenomatozinis polipas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8210/2 Adenokarcinoma in situ adenomatoziniame polipe 

 M8210/3 Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe 

 M8210/6 Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe, metastazinė 

 M8210/9 Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8211/0 Tubulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8211/1 Tubulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8211/3 Tubulinė adenokarcinoma 

 M8211/6 Tubulinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8211/9 Tubulinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8212/0 Plokščioji adenoma 

 M8212/1 Plokščioji adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8213/0 Dantytoji adenoma 

 M8213/1 Dantytoji adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8214/1 Parietalinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8214/2 Parietalinių ląstelių karcinoma, in situ 

 M8214/3 Parietalinių ląstelių karcinoma 

 M8214/6 Parietalinių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8214/9 Parietalinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8215/2 Analinių liaukų adenokarcinoma, in situ 

 M8215/3 Analinių liaukų adenokarcinoma 

 M8215/6 Analinių liaukų adenokarcinoma, metastazinė 

 M8215/9 Analinių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8220/0 Gaubtinės ţarnos adenomatozinė polipozė 

 M8220/2 Adenokarcinoma gaubtinės ţarnos adenomatozinėje polipozėje, in situ 

 M8220/3 Adenokarcinoma gaubtinės ţarnos adenomatozinėje polipozėje 

 M8220/6 Adenokarcinoma gaubtinės ţarnos adenomatozinėje polipozėje, metastazinė 

 M8220/9 Adenokarcinoma gaubtinės ţarnos adenomatozinėje polipozėje, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8221/0 Daugybiniai adenomatoziniai polipai 

 M8221/1 Daugybiniai adenomatoziniai polipai, neaišku, gerybiniai ar piktybiniai 

 M8221/2 Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, in situ 

 M8221/3 Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose 

 M8221/6 Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, metastazinė 

 M8221/9 Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8230/2 Duktalinė karcinoma in situ, solidinis tipas 

 M8230/3 Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8230/6 Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8230/9 Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8231/3 Paprastoji karcinoma 

 M8231/6 Paprastoji karcinoma, metastazinė 

 M8231/9 Paprastoji karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8240/1 Karcinoidas, neapibrėţto piktybinio potencialo 

 M8240/3 Karcinoidas, neklasifikuojama kitaip  

 M8240/6 Karcinoidas, neklasifikuojama kitaip, metastazinis 

 M8240/9 Karcinoidas, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8241/1 Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 
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 M8241/3 Enterochromafininių ląstelių karcinoidas 

 M8241/6 Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, metastazinis 

 M8241/9 Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8242/1 Į enterochromafinines panašių ląstelių karcinoidas, neklasifikuojama kitaip 

 M8242/3 Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, piktybinis 

 M8242/6 Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, metastazinis 

 M8242/9 Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8243/1 Taurinių  ląstelių karcinoidas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8243/3 Taurinių  ląstelių karcinoidas 

 M8243/6 Taurinių  ląstelių karcinoidas, metastazinis 

 M8243/9 Taurinių  ląstelių karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8244/1 Sudėtinis karcinoidas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8244/3 Sudėtinis karcinoidas 

 M8244/6 Sudėtinis karcinoidas, metastazinė 

 M8244/9 Sudėtinis karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8245/1 Tubulinis karcinoidas 

 M8245/3 Adenokarcinoidinis navikas 

 M8245/6 Adenokarcinoidinis navikas, metastazinis 

 M8245/9 Adenokarcinoidinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8246/3 Neuroendokrininė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8246/6 Neuroendokrininė karcinoma, metastazinė 

 M8246/9 Neuroendokrininė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8247/3 Merkel ląstelių karcinoma 

 M8247/6 Merkel ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8247/9 Merkel ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8248/1 Apudoma 

 M8249/3 Atipinis karcinoidas 

 M8249/6 Atipinis karcinoidas, metastazinė 

 M8249/9 Atipinis karcinoidas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8250/1 Plaučių adenomatozė 

 M8250/3 Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8250/6 Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8250/9 Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8251/0 Alveolinė adenoma 

 M8251/3 Alveolinė adenokarcinoma 

 M8251/6 Alveolinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8251/9 Alveolinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8252/1 Bronchiolių alveolinis navikas, nemucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8252/2 Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, in situ 

 M8252/3 Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė 

 M8252/6 Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, metastazinė 

 M8252/9 Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8253/1 Bronchiolių alveolinis navikas, mucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8253/2 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, in situ 

 M8253/3 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė 

 M8253/6 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, metastazinė 

 M8253/9 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8254/1 Bronchiolių alveolinis navikas, mišrus mucininis ir nemucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8254/2 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, in situ 

 M8254/3 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė 

 M8254/6 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, metastazinė 

 M8254/9 Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M8255/1 Adenomatozinis navikas, mišrių subtipų, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8255/2 Adenokarcinoma, mišrių subtipų, in situ 

 M8255/3 Adenokarcinoma, mišrių subtipų 

 M8255/6 Adenokarcinoma, mišrių subtipų, metastazinė 

 M8255/9 Adenokarcinoma, mišrių subtipų, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8260/0 Papilinė adenoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8260/1 Papilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8260/2 Papilinė adenokarcinoma, in situ 

 M8260/3 Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8260/6 Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8260/9 Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8261/0 Viliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8261/1 Viliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8261/2 Adenokarcinoma in situ viliozinėje adenomoje 

 M8261/3 Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje 

 M8261/6 Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje, metastazinė 

 M8261/9 Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8262/2 Viliozinė adenokarcinoma, in situ 

 M8262/3 Viliozinė adenokarcinoma 

 M8262/6 Viliozinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8262/9 Viliozinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8263/0 Tubuloviliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8263/1 Tubuloviliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8263/2 Adenokarcinoma in situ tubuloviliozinėje adenomoje 

 M8263/3 Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje 

 M8263/6 Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje, metastazinė 

 M8263/9 Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8264/0 Papilomatozė, liaukinė 

 M8270/0 Chromofobinė adenoma 

 M8270/1 Chromofobinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8270/3 Chromofobinė karcinoma 

 M8270/6 Chromofobinė karcinoma, metastazinė 

 M8270/9 Chromofobinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8271/0 Prolaktinoma 

 M8272/0 Hipofizės adenoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8272/1 Hipofizės adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8272/3 Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8272/6 Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8272/9 Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8280/0 Acidofilinė adenoma 

 M8280/1 Acidofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8280/3 Acidofilinė karcinoma 

 M8280/6 Acidofilinė karcinoma, metastazinė 

 M8280/9 Acidofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8281/0 Mišri acidofilinė-bazofilinė adenoma 

 M8281/1 Mišri acidofilinė-bazofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8281/3 Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma 

 M8281/6 Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma, metastazinė 

 M8281/9 Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8290/0 Oksifilinė adenoma 

 M8290/1 Oksifilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8290/3 Oksifilinė adenokarcinoma 
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 M8290/6 Oksifilinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8290/9 Oksifilinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8300/0 Bazofilinė adenoma 

 M8300/1 Bazofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8300/3 Bazofilinė karcinoma 

 M8300/6 Bazofilinė karcinoma, metastazinė 

 M8300/9 Bazofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8310/0 Šviesių ląstelių adenoma 

 M8310/1 Šviesių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8310/3 Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8310/6 Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8310/9 Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8311/1 Hipernefroidinis navikas 

 M8312/1 Inkstų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8312/2 Inkstų ląstelių karcinoma, in situ 

 M8312/3 Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8312/6 Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8312/9 Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8313/0 Šviesių ląstelių adenofibroma 

 M8313/1 Šviesių ląstelių adenofibroma, paribinio tipo 

 M8313/3 Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma 

 M8313/6 Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma, metastazinė 

 M8313/9 Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8314/3 Karcinoma, kurioje gausu lipidų 

 M8314/6 Karcinoma, kurioje gausu lipidų, metastazinė 

 M8314/9 Karcinoma, kurioje gausu lipidų, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8315/3 Karcinoma, kurioje gausu glikogeno 

 M8315/6 Karcinoma, kurioje gausu glikogeno, metastazinė 

 M8315/9 Karcinoma, kurioje gausu glikogeno, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8316/1 Su cista susijęs inkstų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8316/3 Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma 

 M8316/6 Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8316/9 Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8317/1 Inkstų ląstelių navikas, chromofobinio tipo, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8317/3 Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo 

 M8317/6 Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo, metastazinė 

 M8317/9 Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8318/1 Inkstų ląstelių navikas, sarkomatoidinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8318/3 Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė 

 M8318/6 Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė, metastazinė 

 M8318/9 Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8319/1 Surenkamojo latako navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8319/3 Surenkamojo latako karcinoma 

 M8319/6 Surenkamojo latako karcinoma, metastazinė 

 M8319/9 Surenkamojo latako karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8320/3 Grūdėtųjų ląstelių karcinoma 

 M8320/6 Grūdėtųjų ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8320/9 Grrūdėtųjų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8321/0 Pagrindinių ląstelių adenoma 

 M8321/1 Pagrindinių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8321/3 Pagrindinių ląstelių adenokarcinoma, piktybinė 

 M8321/6 Pagrindinių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė 
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 M8321/9 Pagrindinių ląstelių adenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8322/0 Šviesiavandenių ląstelių adenoma 

 M8322/1 Šviesiavandenių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8322/3 Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma 

 M8322/6 Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė 

 M8322/9 Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8323/0 Mišrių ląstelių adenoma 

 M8323/1 Mišrių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8323/2 Mišrių ląstelių adenokarcinoma, in situ 

 M8323/3 Mišrių ląstelių adenokarcinoma 

 M8323/6 Mišrių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė 

 M8323/9 Mišrių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8324/0 Lipoadenoma 

 M8324/1 Lipoadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8325/0 Metanefrinė adenoma 

 M8325/1 Metanefrinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8330/0 Folikulinė adenoma 

 M8330/1 Atipinė folikulinė adenoma 

 M8330/2 Folikulinė adenokarcinoma, in situ 

 M8330/3 Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8330/6 Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8330/9 Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8331/2 Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, in situ 

 M8331/3 Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota 

 M8331/6 Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, metastazinė 

 M8331/9 Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8332/2 Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, in situ 

 M8332/3 Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė 

 M8332/6 Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, metastazinė 

 M8332/9 Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8333/0 Mikrofolikulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8333/1 Mikrofolikulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8333/2 Fetalinė adenokarcinoma, in situ 

 M8333/3 Fetalinė adenokarcinoma 

 M8333/6 Fetalinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8333/9 Fetalinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8334/0 Makrofolikulinė adenoma 

 M8334/1 Makrofolikulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8335/3 Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė 

 M8335/6 Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė, metastazinė 

 M8335/9 Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8336/0 Hialinizuojanti trabekulinė adenoma 

 M8336/1 Hialinizuojanti trabekulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8337/1 Insuliarinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8337/2 Insuliarinė karcinoma, in situ 

 M8337/3 Insuliarinė karcinoma 

 M8337/6 Insuliarinė karcinoma, metastazinė 

 M8337/9 Insuliarinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8340/1 Papilinis navikas, folikulinis variantas, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8340/2 Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, in situ 

 M8340/3 Papilinė karcinoma, folikulinis variantas 

 M8340/6 Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, metastazinė 
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 M8340/9 Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8341/1 Papilinė mikronavikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8341/2 Papilinė mikrokarcinoma, in situ 

 M8341/3 Papilinė mikrokarcinoma 

 M8341/6 Papilinė mikrokarcinoma, metastazinė 

 M8341/9 Papilinė mikrokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8342/1 Papilinis navikas, oksifilinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8342/2 Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, in situ 

 M8342/3 Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių 

 M8342/6 Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, metastazinė 

 M8342/9 Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8343/1 Papilinis navikas, inkapsuliuotas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8343/2 Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, in situ 

 M8343/3 Papilinė karcinoma, inkapsuliuota 

 M8343/6 Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, metastazinė 

 M8343/9 Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8344/1 Papilinis navikas, stulpinių ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8344/2 Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, in situ 

 M8344/3 Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių 

 M8344/6 Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, metastazinė 

 M8344/9 Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8345/1 Medulinis navikas su amiloidine stroma, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8345/2 Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, in situ 

 M8345/3 Medulinė karcinoma su amiloidine stroma 

 M8345/6 Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, metastazinė 

 M8345/9 Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8346/1 Mišrus medulinis ir folikulinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8346/2 Mišri meduliinė ir folikulinė karcinoma, in situ 

 M8346/3 Mišri meduliinė ir folikulinė karcinoma 

 M8346/6 Mišri meduliinė ir folikulinė karcinoma, metastazinė 

 M8346/9 Mišri meduliinė ir folikulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8347/1 Mišrus meduliinis ir papilinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8347/2 Mišri medulinė ir papilinė karcinoma, in situ 

 M8347/3 Mišri meduliinė ir papilinė karcinoma 

 M8347/6 Mišri medulinė ir papilinė karcinoma, metastazinė 

 M8347/9 Mišri meduliinė ir papilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8350/1 Neinkapsuliuotas sklerozuojantis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8350/2 Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, in situ 

 M8350/3 Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma 

 M8350/6 Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, metastazinė 

 M8350/9 Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8360/1 Daugybinės endokrininės adenomos 

 M8361/0 Jukstaglomerulinis navikas, gerybinis 

 M8361/3 Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis 

 M8361/6 Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8361/9 Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8370/0 Antinksčio ţievės adenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8370/1 Antinksčio ţievės navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8370/2 Antinksčio ţievės karcinoma, in situ 

 M8370/3 Antinksčio ţievės karcinoma 

 M8370/6 Antinksčio ţievės karcinoma, metastazinė 
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 M8370/9 Antinksčio ţievės karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8371/0 Antinksčio ţievės adenoma, kompaktinių ląstelių 

 M8371/1 Antinksčio ţievės adenoma, kompaktinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8372/0 Antinksčio ţievės adenoma, pigmentuota 

 M8372/1 Antinksčio ţievės adenoma, pigmentuota, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8373/0 Antinksčio ţievės adenoma, šviesių ląstelių 

 M8373/1 Antinksčio ţievės adenoma, šviesių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8374/0 Antinksčio ţievės adenoma, glomerulinių ląstelių 

 M8374/1 Antinksčio ţievės adenoma, glomerulinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8375/0 Antinksčio ţievės adenoma, mišrių ląstelių 

 M8375/1 Antinksčio ţievės adenoma, mišrių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8380/0 Endometrioidinė adenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8380/1 Endometrioidinė adenoma, paribinio tipo 

 M8380/2 Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ 

 M8380/3 Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8380/6 Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8380/9 Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8381/0 Endometrioidinė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip  

 M8381/1 Endometrioidinė adenofibroma, paribinio tipo 

 M8381/3 Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė 

 M8381/6 Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė, metastazinė 

 M8381/9 Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8382/3 Endometrioidinė adenokarcinoma, sekrecinis variantas 

 M8383/3 Endometrioidinė adenokarcinoma,  virpamųjų ląstelių variantas 

 M8383/6 Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas, metastazinė 

 M8383/9 Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8384/3 Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo 

 M8384/6 Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, metastazinė 

 M8384/9 Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M839–M842 Priklausinių ir odos priedų navikai 

 M8390/0 Odos priedų adenoma 

 M8390/1 Odos priedų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8390/3 Odos priedų karcinoma 

 M8390/6 Odos priedų karcinoma, metastazinė 

 M8390/9 Odos priedų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8391/0 Folikulinė fibroma 

 M8391/1 Folikulinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8392/0 Siringofibroadenoma 

 M8392/1 Siringofibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8400/0 Prakaito liaukų adenoma 

 M8400/1 Prakaito liaukų navikas, neklasifikuojama kitaip  

 M8400/2 Prakaito liaukų adenokarcinoma, in situ 

 M8400/3 Prakaito liaukų adenokarcinoma 

 M8400/6 Prakaito liaukų adenokarcinoma, metastazinė 

 M8400/9 Prakaito liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8401/0 Apokrininė adenoma 

 M8401/1 Apokrininė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8401/2 Apokrininė adenokarcinoma, in situ 

 M8401/3 Apokrininė adenokarcinoma 

 M8401/6 Apokrininė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8401/9 Apokrininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M8402/0 Mazginė hidradenoma 

 M8402/1 Mazginė hidradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8402/3 Mazginė hidradenoma, piktybinė 

 M8402/6 Mazginė hidradenoma, metastazinė 

 M8402/9 Mazginė hidradenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8403/0 Ekrininė spiradenoma 

 M8403/1 Ekrininė spiradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8403/2 Piktybinė ekrininė spiradenoma, in situ 

 M8403/3 Piktybinė ekrininė spiradenoma 

 M8403/6 Piktybinė ekrininė spiradenoma, metastazinė 

 M8403/9 Piktybinė ekrininė spiradenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8404/0 Hidrocistoma 

 M8404/1 Hidrocistoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8405/0 Papilinė hidradenoma 

 M8405/1 Papilinė hidradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8406/0 Papilinė siringadenoma 

 M8406/1 Papilinė siringadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8407/0 Siringoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8407/1 Siringoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8407/3 Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma 

 M8407/6 Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma, metastazinė 

 M8407/9 Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8408/0 Ekrininė papilinė adenoma 

 M8408/1 Agresyvi piršto papilinė adenoma 

 M8408/3 Ekrininė papilinė adenokarcinoma 

 M8408/6 Ekrininė papilinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8408/9 Ekrininė papilinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8409/0 Ekrininė poroma 

 M8409/1 Ekrininė poroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8409/3 Ekrininė poroma, piktybinė 

 M8409/6 Ekrininė poroma, metastazinė 

 M8409/9 Ekrininė poroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8410/0 Riebalinių liaukų adenoma 

 M8410/1 Riebalinių liaukų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8410/2 Riebalinių liaukų adenokarcinoma, in situ 

 M8410/3 Riebalinių liaukų adenokarcinoma 

 M8410/6 Riebalinių liaukų adenokarcinoma, metastazinė 

 M8410/9 Riebalinių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8413/2 Ekrininė adenokarcinoma, in situ 

 M8413/3 Ekrininė adenokarcinoma 

 M8413/6 Ekrininė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8413/9 Ekrininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8420/0 Sierą produkuojančių liaukų adenoma 

 M8420/1 Sierą produkuojančių liaukų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8420/2 Sierą produkuojančių liaukų adenokarcinoma, in situ 

 M8420/3 Sierą produkuojančių liaukų adenokarcinoma 

 M8420/6 Sierą produkuojančių liaukų adenokarcinoma, metastazinė 

 M8420/9 Sierą produkuojančių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M843 Mukoepidermoidiniai navikai 

 M8430/1 Mukoepidermoidinis navikas 

 M8430/2 Mukoepidermoidinė karcinoma, in situ 
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 M8430/3 Mukoepidermoidinė karcinoma 

 M8430/6 Mukoepidermoidinė karcinoma, metastazinė 

 M8430/9 Mukoepidermoidinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M844–M849 Cistiniai, mucininiai ir seroziniai navikai 

 M8440/0 Cistadenoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8440/1 Cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8440/2 Cistadenokarcinoma, in situ 

 M8440/3 Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8440/6 Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė 

 M8440/9 Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8441/0 Serozinė cistadenoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8441/1 Serozinė cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8441/2 Serozinė cistadenokarcinoma, in situ 

 M8441/3 Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8441/6 Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė 

 M8441/9 Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8442/1 Serozinė cistadenoma, paribinio tipo 

 M8443/0 Šviesių ląstelių cistadenoma 

 M8444/1 Šviesių ląstelių cistinis navikas, paribinio tipo 

 M8450/0 Papilinė cistadenoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8450/2 Papilinė cistadenokarcinoma, in situ 

 M8450/3 Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip  

 M8450/6 Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė 

 M8450/9 Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8451/1 Papilinė cistadenoma, paribinio tipo 

 M8452/1 Solidinis pseudopapilinis navikas 

 M8452/3 Solidinė pseudopapilinė karcinoma 

 M8452/6 Solidinė pseudopapilinė karcinoma, metastazinė 

 M8452/9 Solidinė pseudopapilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8453/0 Intraduktalinė papilinė ir mucininė adenoma 

 M8453/1 Intraduktalinis papilinis ir mucininis navikas su vidutine displazija 

 M8453/2 Intraduktalinė papilinė ir mucininė karcinoma, neinvazinė 

 M8453/3 Intraduktalinė papilinė ir mucininė karcinoma, invazinė 

 M8453/6 Intraduktalinė papilinė ir mucininė karcinoma, invazinė, metastazinė 

 M8453/9 Intraduktalinė papilinė ir mucininė karcinoma, invazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8454/0 Atrioventrikulinio mazgo cistinis navikas 

 M8460/0 Papilinė serozinė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8460/1 Papilinė serozinė cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8460/2 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, in situ 

 M8460/3 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma 

 M8460/6 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, metastazinė 

 M8460/9 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8461/0 Serozinė paviršinė papiloma 

 M8461/2 Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, in situ 

 M8461/3 Serozinė paviršinė papilinė karcinoma 

 M8461/6 Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, metastazinė 

 M8461/9 Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8462/1 Serozinis papilinis cistinis navikas, paribinio tipo 

 M8463/1 Serozinis paviršinis papilinis navikas, paribinio tipo 

 M8470/0 Mucininė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8470/1 Mucininis cistinis navikas su vidutinio laipsnio displazija 
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 M8470/2 Mucininė cistadenokarcinoma, neinvazinė 

 M8470/3 Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8470/6 Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8470/9 Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8471/0 Papilinė mucininė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8471/2 Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, in situ 

 M8471/3 Papilinė mucininė cistadenokarcinoma 

 M8471/6 Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, metastazinė 

 M8471/9 Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8472/1 Mucininis cistinis navikas, paribinio tipo 

 M8473/1 Papilinė mucininė cistadenoma, paribinio tipo 

 M8480/0 Mucininė adenoma 

 M8480/1 Mucininė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8480/3 Mucininė adenokarcinoma 

 M8480/6 Pilvaplėvės pseudomiksoma 

 M8480/9 Mucininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8481/3 Muciną produkuojanti adenokarcinoma 

 M8481/6 Muciną produkuojanti adenokarcinoma, metastazinė 

 M8481/9 Muciną produkuojanti adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8482/3 Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo 

 M8482/6 Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, metastazinė 

 M8482/9 Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8490/3 Ţiedinių ląstelių karcinoma 

 M8490/6 Metastazinė ţiedinių ląstelių karcinoma 

 M8490/9 Ţiedinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M850–M854 Duktaliniai ir lobuliniai navikai 

 M8500/2 Intraduktalinė karcinoma, neinfiltruojanti, neklasifikuojama kitaip  

 M8500/3 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8500/6 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8500/9 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8501/2 Komedokarcinoma, neinfiltruojanti 

 M8501/3 Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8501/6 Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8501/9 Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8502/2 Sekretorinė krūties karcinoma, in situ 

 M8502/3 Sekretorinė krūties karcinoma 

 M8502/6 Sekretorinė krūties karcinoma, metastazinė 

 M8502/9 Sekretorinė krūties karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8503/0 Intraduktalinė papiloma 

 M8503/2 Neinfiltruojanti intraduktalinė papilinė adenokarcinoma 

 M8503/3 Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija 

 M8503/6 Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija, metastazinė 

 M8503/9 Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8504/0 Intracistinė papilinė adenoma 

 M8504/1 Intracistinė papilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8504/2 Neinfiltruojanti intracistinė karcinoma 

 M8504/3 Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8504/6 Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8504/9 Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8505/0 Intraduktalinė papilomatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M8505/1 Intraduktalinė papilomatozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė 
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 M8506/0 Spenelio adenoma 

 M8506/1 Spenelio adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8507/2 Intraduktalinė mikropapilinė karcinoma 

 M8508/2 Cistinė hipersekrecinė karcinoma, in situ 

 M8508/3 Cistinė hipersekrecinė karcinoma 

 M8508/6 Cistinė hipersekrecinė karcinoma, metastazinė 

 M8508/9 Cistinė hipersekrecinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8510/2 Medulinė karcinoma, in situ 

 M8510/3 Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8510/6 Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8510/9 Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8512/2 Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, in situ 

 M8512/3 Medulinė karcinoma su limfoidine stroma 

 M8512/6 Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, metastazinė 

 M8512/9 Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8513/2 Atipinė medulinė karcinoma, in situ 

 M8513/3 Atipinė medulinė karcinoma 

 M8513/6 Atipinė medulinė karcinoma, metastazinė 

 M8513/9 Atipinė medulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8514/2 Latakų karcinoma, desmoplastinio tipo, in situ 

 M8514/3 Latakų karcinoma, desmoplastinio tipo 

 M8514/6 Latakų karcinoma, desmoplastinio tipo, metastazinė 

 M8514/9 Latakų karcinoma, desmoplastinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8520/2 Lobulinė karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip  

 M8520/3 Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8520/6 Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8520/9 Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8521/2 Infiltruojanti duktalinė karcinoma, in situ 

 M8521/3 Infiltruojanti duktalinė karcinoma 

 M8521/6 Infiltruojanti duktalinė karcinoma, metastazinė 

 M8521/9 Infiltruojanti duktalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8522/2 Intraduktalinė karcinoma ir lobulinė karcinoma, in situ 

 M8522/3 Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma 

 M8522/6 Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma, metastazinė 

 M8522/9 Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8523/3 Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma 

 M8523/6 Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma, metastazinė 

 M8523/9 Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8524/3 Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma 

 M8524/6 Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma, metastazinė 

 M8524/9 Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8525/2 Polimorfinė ţemo laipsnio adenokarcinoma, in situ 

 M8525/3 Polimorfinė ţemo laipsnio adenokarcinoma 

 M8525/6 Polimorfinė ţemo laipsnio adenokarcinoma, metastazinė 

 M8525/9 Polimorfinė ţemo laipsnio adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8530/3 Uţdegiminė karcinoma 

 M8530/6 Uţdegiminė karcinoma, metastazinė 

 M8530/9 Uţdegiminė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8540/2 Pedţeto (Paget) liga, krūties, in situ 

 M8540/3 Pedţeto (Paget) liga, krūties 

 M8540/6 Pedţeto (Paget) liga, krūties, metastazinė 

 M8540/9 Pedţeto (Paget) liga, krūties, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M8541/2 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, in situ 

 M8541/3 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma 

 M8541/6 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, metastazinė 

 M8541/9 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8542/2 Pedţeto (Paget) liga, ekstramamarinė, in situ 

 M8542/3 Pedţeto (Paget) liga, ekstramamarinė 

 M8542/6 Pedţeto (Paget) liga, ekstramamarinė, metastazinė 

 M8542/9 Pedţeto (Paget) liga, ekstramamarinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8543/2 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, in situ 

 M8543/3 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma 

 M8543/6 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, metastazinė 

 M8543/9 Krūties Pedţeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M855 Acininių ląstelių navikai 

 M8550/0 Acininių ląstelių adenoma 

 M8550/1 Acininių ląstelių navikas 

 M8550/3 Acininių ląstelių karcinoma 

 M8550/6 Acininių ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8550/9 Acininių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8551/3 Acininių ląstelių cistadenokarcinoma 

 M8551/6 Acininių ląstelių cistadenokarcinoma, metastazinė 

 M8551/9 Acininių ląstelių cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M856–M857 Kompleksiniai epiteliniai navikai 

 M8560/0 Mišri plokščialąstelinė ir liaukinė papiloma 

 M8560/2 Adenoplokščialąstelinė karcinoma, in situ 

 M8560/3 Adenoplokščialąstelinė karcinoma 

 M8560/6 Adenoplokščialąstelinė karcinoma, metastazinė 

 M8560/9 Adenoplokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8561/0 Adenolimfoma 

 M8561/1 Adenolimfoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8562/3 Epitelinė ir mioepitelinė karcinoma 

 M8562/6 Epitelinė ir mioepitelinė karcinoma, metastazinė 

 M8562/9 Epitelinė ir mioepitelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8570/2 Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, in situ 

 M8570/3 Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija 

 M8570/6 Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, metastazinė 

 M8570/9 Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8571/2 Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, in situ 

 M8571/3 Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija 

 M8571/6 Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, metastazinė 

 M8571/9 Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8572/2 Adenokarcinoma su  šeivinių metaplazija, in situ 

 M8572/3 Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija 

 M8572/6 Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija, metastazinė 

 M8572/9 Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8573/2 Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, in situ 

 M8573/3 Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija 

 M8573/6 Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, metastazinė 

 M8573/9 Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8574/2 Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, in situ 

 M8574/3 Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija 
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 M8574/6 Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, metastazinė 

 M8574/9 Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8575/2 Metaplazinė karcinoma, in situ 

 M8575/3 Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8575/6 Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8575/9 Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8576/2 Hepatoidinė adenokarcinoma, in situ 

 M8576/3 Hepatoidinė adenokarcinoma 

 M8576/6 Hepatoidinė adenokarcinoma, metastazinė 

 M8576/9 Hepatoidinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M858 Uţkrūčio liaukos epiteliniai navikai 

 M8580/0 Timoma, gerybinė 

 M8580/1 Timoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8580/3 Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip  

 M8580/6 Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8580/9 Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8581/1 Timoma, A tipo, neklasifikuojama kitaip  

 M8581/3 Timoma, A tipo, piktybinė 

 M8581/6 Timoma, A tipo, piktybinė, metastazinė 

 M8581/9 Timoma, A tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8582/1 Timoma, AB tipo, neklasifikuojama kitaip  

 M8582/3 Timoma, AB tipo, piktybinė 

 M8582/6 Timoma, AB tipo, piktybinė, metastazinė 

 M8582/9 Timoma, AB tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8583/1 Timoma, B1 tipo, neklasifikuojama kitaip  

 M8583/3 Timoma, B1 tipo, piktybinė 

 M8583/6 Timoma, B1 tipo, piktybinė, metastazinė 

 M8583/9 Timoma, B1 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8584/1 Timoma, B2 tipo, neklasifikuojama kitaip 

 M8584/3 Timoma, B2 tipo, piktybinė 

 M8584/6 Timoma, B2 tipo, piktybinė, metastazinė 

 M8584/9 Timoma, B2 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8585/1 Timoma, B3 tipo, neklasifikuojama kitaip  

 M8585/3 Timoma, B3 tipo, piktybinė 

 M8585/6 Timoma, B3 tipo, piktybinė, metastazinė 

 M8585/9 Timoma, B3 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8586/2 Uţkrūčio liaukos karcinoma, in situ 

 M8586/3 Uţkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8586/6 Uţkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8586/9 Uţkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8587/0 Ektopinė hamartominė timoma 

 M8588/2 Pailgų ląstelių epitelinis navikas su elementais, panačiais į uţkrūčio liauką, in situ 

 M8588/3 Pailgų ląstelių epitelinis navikas su elementais, panačiais į uţkrūčio liauką  

 M8588/6 Pailgų ląstelių epitelinis navikas su elementais, panačiais į uţkrūčio liauką, metastazinis 

 M8588/9 Pailgų ląstelių epitelinis navikas, piktybinis su elementais, panačiais į uţkrūčio liauką, neaišku, 

pirminis ar metastazinis 

 M8589/3 Karcinoma su elementais, panašiais į uţkrūčio liauką 

 M8589/6 Karcinoma su elementais, panašiais į uţkrūčio liauką, metastazinė 

 M8589/9 Karcinoma su elementais, panašiais į uţkrūčio liauką, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M859–M867 Specializuoti lytinių liaukų navikai 
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 M8590/1 Lytinės drūţės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8590/3 Lytinės drūţės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis 

 M8590/6 Lytinės drūţės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis, metastazinis 

 M8590/9 Lytinės drūţės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis, neaišku, pirminis ar 

metastazinis 

 M8591/1 Lytinės drūţės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas 

 M8591/3 Lytinės drūţės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas, piktybinis 

 M8591/6 Lytinės drūţės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas, metastazinis 

 M8591/9 Lytinės drūţės ir stromos navikas, piktybinis, nevisiškai diferencijuotas, neaišku, pirminis ar 

metastazinis 

 M8592/1 Lytinės drūţės ir stromos navikas, mišrių formų 

 M8592/3 Lytinės drūţės ir stromos navikas, mišrių formų, piktybinis 

 M8592/6 Lytinės drūţės ir stromos navikas, mišrių formų, metastazinis 

 M8592/9 Lytinės drūţės ir stromos navikas, mišrių formų, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8593/1 Stromos navikas su smulkiais lytinės drūţės elementais  

 M8593/3 Stromos navikas su smulkiais lytinės drūţės elementais, piktybinis 

 M8593/6 Stromos navikas su smulkiais lytinės drūţės elementais, metastazinis 

 M8593/9 Stromos navikas, piktybinis su šalutiniais lytinės drūţės elementais, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8600/0 Tekoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8600/1 Tekoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8600/3 Tekoma, piktybinė 

 M8600/6 Tekoma, piktybinė, metastazinė 

 M8600/9 Tekoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8601/0 Tekoma, liuteinizuota 

 M8602/0 Sklerozuojantis stromos navikas 

 M8610/0 Liuteoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8610/1 Liuteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8610/3 Liuteoma, piktybinė 

 M8610/6 Liuteoma, metastazinė 

 M8610/9 Liuteoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8620/1 Grūdėtųjų ląstelių navikas, suaugusiųjų tipo 

 M8620/3 Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinis 

 M8620/6 Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinė, metastazinė 

 M8620/9 Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8621/1 Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas 

 M8622/1 Grūdėtųjų ląstelių navikas, jaunatvinis (juvenilinis) 

 M8623/1 Lytinės drūţės navikas su ţiedinėmis tubulėmis 

 M8630/0 Androblastoma, gerybinė 

 M8630/1 Androblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8630/3 Androblastoma, piktybinė 

 M8630/6 Androblastoma, piktybinė, metastazinė 

 M8630/9 Androblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8631/0 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, gerai diferencijuotas 

 M8631/1 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, vidutinės diferenciacijos  

 M8631/3 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas 

 M8631/6 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, metastazinis 

 M8631/9 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, blogai diferencijuotas, neaišku, pirminis ar 

metastazinis 

 M8632/1 Ginandroblastoma 

 M8632/3 Ginandroblastoma, piktybinė 

 M8632/6 Ginandroblastoma, metastazinė 

 M8632/9 Ginandroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M8633/1 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, tinklinis 

 M8634/1 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, vidutiniškai diferencijuotas, su heterogeniniais 

elementais 

 M8634/3 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais 

 M8634/6 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais, 

metastazinis 

 M8634/9 Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais 

elementais, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8640/1 Sertoli ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8640/3 Sertoli ląstelių karcinoma 

 M8640/6 Sertoli ląstelių karcinoma, metastazinė 

 M8640/9 Sertoli ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8641/0 Sertoli ląstelių navikas su lipidų sankaupa 

 M8642/1 Didelių ląstelių kalcifikuojantis Sertoli ląstelių navikas 

 M8650/0 Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, gerybinis 

 M8650/1 Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8650/3 Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis 

 M8650/6 Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8650/9 Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8660/0 Hiliarinių ląstelių navikas 

 M8670/0 Kiaušidţių riebalinių ląstelių navikas 

 M8670/3 Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis 

 M8670/6 Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8670/9 Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8671/0 Pridėtinio antinksčio navikas 

 M8671/1 Pridėtinio antinksčio navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M868–M871 Paragangliomos ir glomusų navikai 

 M8680/0 Paraganglioma, gerybinė 

 M8680/1 Paraganglioma, neklasifikuojama kitaip 

 M8680/3 Paraganglioma, piktybinė 

 M8680/6 Paraganglioma, piktybinė, metastazinė 

 M8680/9 Paraganglioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8681/1 Simpatinė paraganglioma 

 M8682/1 Parasimpatinė paraganglioma 

 M8683/0 Gangliocitinė paraganglioma 

 M8690/1 Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip  

 M8690/3 Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, piktybinis 

 M8690/6 Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, piktybinis, metastazinis 

 M8690/9 Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8691/1 Prieaortinių kūnelių navikas 

 M8691/3 Prieaortinių kūnelių navikas, piktybinis 

 M8691/6 Prieaortinių kūnelių navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8691/9 Prieaortinių kūnelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8692/1 Miego arterijos kamuolio navikas 

 M8692/3 Miego arterijos kamuolio navikas, piktybinis 

 M8692/6 Miego arterijos kamuolio navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8692/9 Miego arterijos kamuolio navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8693/1 Ekstraadrenalinė paraganglioma, neklasifikuojama kitaip 

 M8693/3 Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė 

 M8693/6 Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė, metastazinė 

 M8693/9 Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8700/0 Feochromocitoma, neklasifikuojama kitaip 
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 M8700/3 Feochromocitoma, piktybinė 

 M8700/6 Feochromocitoma, piktybinė, metastazinė 

 M8700/9 Feochromocitoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8710/3 Glomangiosarkoma 

 M8710/6 Glomangiosarkoma, metastazinė 

 M8710/9 Glomangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8711/0 Glomuso navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8711/1 Glomuso navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8711/3 Glomuso navikas, piktybinis 

 M8711/6 Glomuso navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8711/9 Glomuso navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8712/0 Glomangioma 

 M8712/3 Glomangioma, piktybinė 

 M8712/6 Glomangioma, piktybinė, metastazinė 

 M8712/9 Glomangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8713/0 Glomangiomioma 

 M872–M879 Apgamai ir melanomos 

 M8720/0 Pigmentinis apgamas, neklasifikuojama kitaip  

 M8720/1 Pigmentinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8720/2 Melanoma in situ 

 M8720/3 Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8720/6 Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8720/9 Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8721/3 Mazginė melanoma 

 M8721/6 Mazginė melanoma, metastazinė 

 M8721/9 Mazginė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8722/0 Balioninių ląstelių apgamas 

 M8722/1 Balioninių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8722/2 Balioninių ląstelių melanoma, in situ 

 M8722/3 Balioninių ląstelių melanoma 

 M8722/6 Balioninių ląstelių melanoma, metastazinė 

 M8722/9 Balioninių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8723/0 Halo apgamas 

 M8723/2 Piktybinė melanoma, regresuojanti, in situ 

 M8723/3 Piktybinė melanoma, regresuojanti 

 M8723/6 Piktybinė melanoma, regresuojanti, metastazinė 

 M8723/9 Piktybinė melanoma, regresuojanti, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8725/0 Neuroapgamas 

 M8725/1 Neuroapgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8726/0 Didelių ląstelių apgamas 

 M8726/1 Didelių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8727/0 Displazinis apgamas 

 M8727/2 Melanoma displaziniame apgame, in situ 

 M8727/3 Melanoma displaziniame apgame, piktybinė 

 M8727/6 Melanoma displaziniame apgame, metastazinė 

 M8727/9 Melanoma displaziniame apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8728/0 Difuzinė melanocitozė 

 M8728/1 Smegenų dangalų melanocitoma 

 M8728/2 Smegenų dangalų melanomatozė, in situ 

 M8728/3 Smegenų dangalų melanomatozė 

 M8728/6 Smegenų dangalų melanomatozė, metastazinė 
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 M8728/9 Smegenų dangalų melanomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8730/0 Nepigmentinis apgamas 

 M8730/1 Nepigmentinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8730/2 Amelanotinė melanoma, in situ 

 M8730/3 Amelanotinė melanoma 

 M8730/6 Amelanotinė melanoma, metastazinė 

 M8730/9 Amelanotinė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8740/0 Jungties apgamas, neklasifikuojama kitaip  

 M8740/1 Jungties apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8740/2 Piktybinė melanoma jungties apgame, in situ 

 M8740/3 Piktybinė melanoma jungties apgame 

 M8740/6 Piktybinė melanoma jungties apgame, metastazinė 

 M8740/9 Piktybinė melanoma jungties apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8741/1 Priešvėţinė melanozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8741/2 Priešvėţinė melanozė, neklasifikuojama kitaip  

 M8741/3 Piktybinė melanoma priešvėţinėje melanozėje 

 M8741/6 Piktybinė melanoma priešvėţinėje melanozėje, metastazinė 

 M8741/9 Piktybinė melanoma priešvėţinėje melanozėje, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8742/1 Lentigo maligna, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8742/2 Lentigo maligna 

 M8742/3 Lentigo maligna melanoma 

 M8742/6 Lentigo maligna melanoma, metastazinė 

 M8742/9 Lentigo maligna melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8743/2 Paviršiumi plintanti melanoma, in situ 

 M8743/3 Paviršiumi plintanti melanoma 

 M8743/6 Paviršiumi plintanti melanoma, metastazinė 

 M8743/9 Paviršiumi plintanti melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8744/2 Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, in situ 

 M8744/3 Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė 

 M8744/6 Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, metastazinė 

 M8744/9 Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8745/2 Desmoplaziinė melanoma, piktybinė, in situ 

 M8745/3 Desmoplazinnė melanoma, piktybinė 

 M8745/6 Desmoplazinėnė melanoma, piktybinė, metastazinė 

 M8745/9 Desmoplazinė melanoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8746/2 Gleivinių lentiginozinė melanoma, in situ 

 M8746/3 Gleivinių lentiginozinė melanoma 

 M8746/6 Gleivinių lentiginozinė melanoma, metastazinė 

 M8746/9 Gleivinių lentiginozinė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8750/0 Intradermalinis apgamas 

 M8750/1 Intradermalinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8760/0 Sudėtinis apgamas 

 M8760/1 Sudėtinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8761/0 Maţas įgimtas apgamas 

 M8761/1 Gigantinis pigmentinis apgamas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8761/2 Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, in situ 

 M8761/3 Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame 

 M8761/6 Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, metastazinė 

 M8761/9 Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8762/1 Proliferuojantis dermos paţeidimas įgimtame apgame 

 M8770/0 Epitelioidinis ir šeivinių ląstelių apgamas 

 M8770/2 Epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, in situ 
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 M8770/3 Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma 

 M8770/6 Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, metastazinė 

 M8770/9 Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8771/0 Epitelioidinių ląstelių apgamas 

 M8771/1 Epitelioidinių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8771/2 Epitelioidinių ląstelių melanoma, in situ 

 M8771/3 Epitelioidinių ląstelių melanoma 

 M8771/6 Epitelioidinių ląstelių melanoma, metastazinė 

 M8771/9 Epitelioidinių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8772/0 Šeivinių ląstelių apgamas, neklasifikuojama kitaip 

 M8772/1 Šeivinių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8772/2 Šeivinių ląstelių melanoma, in situ 

 M8772/3 Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8772/6 Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8772/9 Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8773/2 Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, in situ 

 M8773/3 Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo 

 M8773/6 Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, metastazinė 

 M8773/9 Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8774/2 Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, in situ 

 M8774/3 Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo 

 M8774/6 Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, metastazinė 

 M8774/9 Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8780/0 Mėlynasis apgamas, neklasifikuojama kitaip  

 M8780/1 Mėlynasis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8780/3 Mėlynasis apgamas, piktybinis 

 M8780/6 Mėlynasis apgamas, piktybinis, metastazinis 

 M8780/9 Mėlynasis apgamas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8790/0 Ląstelingas (celiulinis) mėlynasis apgamas 

 M8790/1 Ląstelingas (celiulinis)  mėlynasis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M880 Minkštųjų audinių navikai ir sarkomos, neklasifikuojamos kitaip  

 M8800/0 Minkštųjų audinių navikas, gerybinis 

 M8800/3 Sarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8800/6 Sarkoma, metastazinė 

 M8800/9 Sarkomatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M8801/1 Pailgų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8801/3 Pailgų ląstelių sarkoma 

 M8801/6 Pailgų ląstelių sarkoma, metastazinė 

 M8801/9 Pailgų ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8802/1 Gigantinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8802/3 Gigantinių ląstelių sarkoma 

 M8802/6 Gigantinių ląstelių sarkoma, metastazinė 

 M8802/9 Gigantinių ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8803/3 Smulkialąstelinė sarkoma 

 M8803/6 Smulkialąstelinė sarkoma, metastazinė 

 M8803/9 Smulkialąstelinė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8804/3 Epitelioidinė sarkoma 

 M8804/6 Epitelioidinė sarkoma, metastazinė 

 M8804/9 Epitelioidinė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8805/3 Nediferencijuota sarkoma 

 M8805/6 Nediferencijuota sarkoma, metastazinė 
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 M8805/9 Nediferencijuota sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8806/3 Desmoplastinis maţų apvalių ląstelių navikas 

 M8806/6 Desmoplastinis maţų apvalių ląstelių navikas, metastazinis 

 M8806/9 Desmoplastinis maţų apvalių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M881–M883 Fibromatoziniai navikai 

 M8810/0 Fibroma, neklasifikuojama kitaip  

 M8810/1 Ląstelinga (celiulinė) fibroma 

 M8810/3 Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8810/6 Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8810/9 Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8811/0 Fibromiksoma 

 M8811/1 Fibromiksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8811/3 Fibromiksosarkoma 

 M8811/6 Fibromiksosarkoma, metastazinė 

 M8811/9 Fibromiksosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8812/0 Periostalinė fibroma 

 M8812/1 Periostalinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8812/3 Periostalinė fibrosarkoma 

 M8812/6 Periostalinė fibrosarkoma, metastazinė 

 M8812/9 Periostalinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8813/0 Fascijos fibroma 

 M8813/1 Fascijos fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8813/3 Fascijos fibrosarkoma 

 M8813/6 Fascijos fibrosarkoma, metastazinė 

 M8813/9 Fascijos fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8814/1 Infantilinė fibrosarkoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8814/3 Infantilinė fibrosarkoma 

 M8814/6 Infantilinė fibrosarkoma, metastazinė 

 M8814/9 Infantilinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8815/0 Solitarinis fibrozinis navikas 

 M8815/1 Solitarinis fibrozinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8815/3 Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis 

 M8815/6 Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8815/9 Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8820/0 Elastofibroma 

 M8821/1 Agresyvi fibromatozė 

 M8821/3 Agresyvi fibromatozė, piktybinė 

 M8821/6 Agresyvi fibromatozė, metastazinė 

 M8821/9 Agresyvi fibromatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8822/1 Abdominalinė fibromatozė 

 M8822/3 Abdominalinė fibromatozė, piktybinė 

 M8822/6 Abdominalinė fibromatozė, metastazinė 

 M8822/9 Abdominalinė fibromatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8823/0 Desmoplastinė fibroma 

 M8823/1 Desmoplastinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8824/0 Miofibroma 

 M8824/1 Miofibromatozė 

 M8825/0 Miofibroblastoma 

 M8825/1 Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M8826/0 Angiomiofibroblastoma 

 M8826/1 Angiomiofibroblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 
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 M8827/1 Miofibroblastinis navikas, peribronchinis 

 M8827/3 Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, piktybinis 

 M8827/6 Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, metastazinis 

 M8827/9 Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8830/0 Gerybinė fibrozinė histiocitoma 

 M8830/1 Atipinė fibrozinė histiocitoma 

 M8830/3 Piktybinė fibrozinė histiocitoma 

 M8830/6 Piktybinė fibrozinė histiocitoma, metastazinė 

 M8830/9 Piktybinė fibrozinė histiocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8831/0 Histiocitoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8831/1 Histiocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8832/0 Dermatofibroma, neklasifikuojama kitaip 

 M8832/1 Dermatofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8832/3 Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8832/6 Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8832/9 Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8833/3 Pigmentinė dermatofibrosarkoma protuberans 

 M8834/1 Gigantinių ląstelių fibroblastoma 

 M8835/1 Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas 

 M8835/3 Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, piktybinis 

 M8835/6 Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8835/9 Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8836/1 Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma 

 M8836/3 Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, piktybinė 

 M8836/6 Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, metastazinė 

 M8836/9 Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M884 Miksomatoziniai navikai 

 M8840/0 Miksoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8840/3 Miksosarkoma 

 M8840/6 Miksosarkoma, metastazinė 

 M8840/9 Miksosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8841/1 Angiomiksoma 

 M8841/3 Angiomiksoma, piktybinė 

 M8841/6 Angiomiksoma, piktybinė, metastazinė 

 M8841/9 Angiomiksoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8842/0 Osifikuojantis fibromiksoidinis navikas 

 M8842/1 Osifikuojantis fibromiksoidinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M885–M888 Riebalinio audinio navikai 

 M8850/0 Lipoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8850/1 Atipinė lipoma 

 M8850/3 Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8850/6 Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8850/9 Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8851/0 Fibrolipoma 

 M8851/1 Fibrolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8851/3 Liposarkoma, gerai diferencijuota 

 M8851/6 Liposarkoma, gerai diferencijuota, metastazinė 

 M8851/9 Liposarkoma, gerai diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8852/0 Fibromiksolipoma 

 M8852/1 Fibromiksolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 
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 M8852/3 Miksoidinė liposarkoma 

 M8852/6 Miksoidinė liposarkoma, metastazinė 

 M8852/9 Miksoidinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8853/3 Apvaliųjų ląstelių liposarkoma 

 M8853/6 Apvaliųjų ląstelių liposarkoma, metastazinė 

 M8853/9 Apvaliųjų ląstelių liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8854/0 Pleomorfinė lipoma 

 M8854/3 Pleomorfinė liposarkoma 

 M8854/6 Pleomorfinė liposarkoma, metastazinė 

 M8854/9 Pleomorfinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8855/3 Mišri liposarkoma 

 M8855/6 Mišri liposarkoma, metastazinė 

 M8855/9 Mišri liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8856/0 Intramuskulinė lipoma 

 M8857/0 Šeivinių ląstelių lipoma 

 M8857/1 Šeivinių ląstelių lipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8857/3 Fibroblastinė liposarkoma 

 M8857/6 Fibroblastinė liposarkoma, metastazinė 

 M8857/9 Fibroblastinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8858/3 Dediferencijuota liposarkoma 

 M8860/0 Angiomiolipoma 

 M8860/1 Angiomiolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8860/3 Angiomioliposarkoma 

 M8860/6 Angiomioliposarkoma, metastazinė 

 M8860/9 Angiomioliposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8861/0 Angiolipoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8861/1 Angiolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8870/0 Mielolipoma 

 M8870/1 Mielolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8880/0 Hibernoma 

 M8880/1 Hibernoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8880/3 Hibernoma, piktybinė 

 M8880/6 Hibernoma, piktybinė, metastazinė 

 M8880/9 Hibernoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8881/0 Lipoblastomatozė 

 M889–M892 Miomatoziniai navikai 

 M8890/0 Lejomioma, neklasifikuojama kitaip  

 M8890/1 Lejomiomatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M8890/3 Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8890/6 Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8890/9 Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8891/0 Epitelioidinė lejomioma 

 M8891/1 Epitelioidinė lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8891/3 Epitelioidinė lejomiosarkoma 

 M8891/6 Epitelioidinė lejomiosarkoma, metastazinė 

 M8891/9 Epitelioidinė lejomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8892/0 Ląstelinga (celiulinė)  lejomioma 

 M8892/1 Ląstelinga (celiulinė)  lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8893/0 Atipinė lejomioma 

 M8893/1 Atipinė lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8894/0 Angiomioma 
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 M8894/1 Angiomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8894/3 Angiomiosarkoma 

 M8894/6 Angiomiosarkoma, metastazinė 

 M8894/9 Angiomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8895/0 Mioma 

 M8895/1 Mioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8895/3 Miosarkoma 

 M8895/6 Miosarkoma, metastazinė 

 M8895/9 Miosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8896/3 Miksoidinė lejomiosarkoma 

 M8896/6 Miksoidinė lejomiosarkoma, metastazinė 

 M8896/9 Miksoidinė lejomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8897/1 Lygiųjų raumenų navikas, neapibrėţto piktybinio potencialo 

 M8898/1 Metastazuojanti lejomioma 

 M8900/0 Rabdomioma, neklasifikuojama kitaip  

 M8900/1 Rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8900/3 Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8900/6 Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8900/9 Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8901/3 Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo 

 M8901/6 Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo, metastazinė 

 M8901/9 Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8902/3 Mišraus tipo rabdomiosarkoma 

 M8902/6 Mišraus tipo rabdomiosarkoma, metastazinė 

 M8902/9 Mišraus tipo rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8903/0 Fetalinė rabdomioma 

 M8903/1 Fetalinė rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8904/0 Suaugusiųjų rabdomioma 

 M8904/1 Suaugusiųjų rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8905/0 Genitalinė rabdomioma 

 M8905/1 Genitalinė rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8910/3 Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8910/6 Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8910/9 Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8912/3 Pailgų ląstelių rabdomiosarkoma 

 M8912/6 Pailgų ląstelių rabdomiosarkoma, metastazinė 

 M8912/9 Pailgų ląstelių rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8920/3 Alveolinė rabdomiosarkoma 

 M8920/6 Alveolinė rabdomiosarkoma, metastazinė 

 M8920/9 Alveolinė rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8921/3 Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija 

 M8921/6 Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija, metastazinė 

 M8921/9 Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M893–M899 Kompleksiniai mišrūs ir stromos navikai 

 M8930/0 Endometriumo stromos mazgelis 

 M8930/1 Endometriumo stromos mazgelis, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8930/3 Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip 

 M8930/6 Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8930/9 Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8931/1 Endometriumo stromos navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8931/3 Endometriumo stromos sarkoma, ţemo laipsnio 
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 M8931/6 Endometriumo stromos sarkoma, ţemo laipsnio, metastazinė 

 M8931/9 Endometriumo stromos sarkoma, ţemo laipsnio, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8932/0 Adenomioma 

 M8933/3 Adenosarkoma 

 M8933/6 Adenosarkoma, metastazinė 

 M8933/9 Adenosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8934/3 Karcinofibroma 

 M8934/6 Karcinofibroma, metastazinė 

 M8934/9 Karcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8935/0 Stromos navikas, gerybinis 

 M8935/1 Stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip 

 M8935/3 Stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8935/6 Stromos sarkoma, metastazinė 

 M8935/9 Stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8936/0 Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), ţemo rizikos laipsnio 

 M8936/1 Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), vidutinio rizikos laipsnio 

 M8936/3 Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), aukšto rizikos laipsnio 

 M8936/6 Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), metastazinis 

 M8936/9 Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8940/0 Pleomorfinė adenoma 

 M8940/1 Pleomorfinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8940/3 Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip  

 M8940/6 Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis 

 M8940/9 Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8941/3 Karcinoma pleomorfinėje adenomoje 

 M8941/6 Karcinoma pleomorfinėje adenomoje, metastazinė 

 M8941/9 Karcinoma pleomorfinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8950/1 Miulerio (Muller) mišrus navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8950/3 Miulerio (Muller) mišrus navikas 

 M8950/6 Miulerio (Muller) mišrus navikas, metastazinė 

 M8950/9 Miulerio (Muller) mišrus navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8951/1 Mezoderminis mišrus navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8951/3 Mezoderminis mišrus navikas 

 M8951/6 Mezoderminis mišrus navikas, metastazinis 

 M8951/9 Mezoderminis mišrus navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8959/0 Gerybinė cistinė nefroma 

 M8959/1 Cistinė dalinai diferencijuota nefroblastoma 

 M8959/3 Piktybinė cistinė nefroma 

 M8959/6 Piktybinė cistinė nefroma, metastazinė 

 M8959/9 Piktybinė cistinė nefroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8960/1 Mesoblastinė nefroma 

 M8960/3 Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8960/6 Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8960/9 Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8963/3 Piktybinis rabdoidinis navikas 

 M8963/6 Piktybinis rabdoidinis navikas, metastazinė 

 M8963/9 Piktybinis rabdoidinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8964/3 Šviesių ląstelių inkstų sarkoma 

 M8964/6 Šviesių ląstelių inkstų sarkoma, metastazinė 

 M8964/9 Šviesių ląstelių inkstų sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8965/0 Nefrogeninė adenofibroma 

 M8965/1 Nefrogeninė adenofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 
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 M8966/0 Renomeduliarinių intersticinių ląstelių navikas 

 M8966/1 Renomeduliarinių intersticinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8967/0 Osifikuojantis inkstų navikas 

 M8967/1 Osifikuojantis inkstų navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M8967/3 Osifikuojantis inkstų navikas, piktybinis 

 M8967/6 Osifikuojantis inkstų navikas, piktybinis, metastazinis 

 M8967/9 Osifikuojantis inkstų navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M8970/3 Hepatoblastoma 

 M8970/6 Hepatoblastoma, metastazinė 

 M8970/9 Hepatoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8971/3 Pankreatoblastoma 

 M8971/6 Pankreatoblastoma, metastazinė 

 M8971/9 Pankreatoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8972/3 Plaučių blastoma 

 M8972/6 Plaučių blastoma, metastazinė 

 M8972/9 Plaučių blastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8973/3 Pleuropulmoninė blastoma 

 M8973/6 Pleuropulmoninė blastoma, metastazinė 

 M8973/9 Pleuropulmoninė blastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8974/1 Sialoblastoma 

 M8974/3 Sialoblastoma, piktybinė 

 M8974/6 Sialoblastoma, metastazinė 

 M8974/9 Sialoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8980/3 Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8980/6 Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M8980/9 Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8981/3 Karcinosarkoma, embrioninė 

 M8981/6 Karcinosarkoma, embrioninė, metastazinė 

 M8981/9 Karcinosarkoma, embrioninė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8982/0 Mioepitelioma 

 M8982/1 Mioepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8982/3 Piktybinė mioepitelioma 

 M8982/6 Piktybinė mioepitelioma, metastazinė 

 M8982/9 Piktybinė mioepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8983/0 Adenomioepitelioma 

 M8983/1 Adenomioepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M8990/0 Mesenchimoma, gerybinė 

 M8990/1 Mesenchimoma, neklasifikuojama kitaip  

 M8990/3 Mesenchimoma, piktybinė 

 M8990/6 Mesenchimoma, piktybinė, metastazinė 

 M8990/9 Mesenchimoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M8991/3 Embrioninė sarkoma 

 M8991/6 Embrioninė sarkoma, metastazinė 

 M8991/9 Embrioninė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M900–M903 Fibroepiteliniai navikai 

 M9000/0 Brenerio (Brenner) navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9000/1 Brenerio (Brenner) navikas, paribinio tipo 

 M9000/3 Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis 

 M9000/6 Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9000/9 Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9010/0 Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip  
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 M9010/1 Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9010/3 Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, piktybinė 

 M9010/6 Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9010/9 Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9011/0 Intrakanalikulinė fibroadenoma 

 M9011/1 Intrakanalikulinė fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9012/0 Perikanalikulinė fibroadenoma 

 M9012/1 Perikanalikulinė fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9013/0 Adenofibroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9013/1 Adenofibroma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9014/0 Serozinė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip 

 M9014/1 Serozinė adenofibroma, paribinio tipo 

 M9014/3 Serozinė adenokarcinofibroma 

 M9014/6 Serozinė adenokarcinofibroma, metastazinė 

 M9014/9 Serozinė adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9015/0 Mucininė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip 

 M9015/1 Mucininė adenofibroma, paribinio tipo 

 M9015/3 Mucininė adenokarcinofibroma 

 M9015/6 Mucininė adenokarcinofibroma, metastazinė 

 M9015/9 Mucininė adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9016/0 Gigantinė fibroadenoma 

 M9020/0 Filoidinis navikas, gerybinis 

 M9020/1 Filoidinis navikas, ribinio piktybiškumo 

 M9020/3 Filoidinis navikas, piktybinis 

 M9020/6 Filoidinis navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9020/9 Filoidinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9030/0 Jaunatvinė (juvenilinė) fibroadenoma 

 M9030/1 Jaunatvinė (juvenilinė) fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M904 Sinoviniai navikai 

 M9040/0 Sinovioma, gerybinė 

 M9040/1 Sinovioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9040/3 Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9040/6 Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9040/9 Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9041/3 Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių 

 M9041/6 Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių, metastazinė 

 M9041/9 Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9042/3 Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių 

 M9042/6 Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių, metastazinė 

 M9042/9 Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9043/3 Sinovinė sarkoma, dvifazė 

 M9043/6 Sinovinė sarkoma, dvifazė, metastazinė 

 M9043/9 Sinovinė sarkoma, dvifazė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9044/3 Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip 

 M9044/6 Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9044/9 Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M905 Mezoteliniai navikai 

 M9050/0 Mezotelioma, gerybinė 

 M9050/1 Mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9050/3 Mezotelioma, piktybinė 
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 M9050/6 Mezotelioma, piktybinė, metastazinė 

 M9050/9 Mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9051/0 Fibrozinė mezotelioma, gerybinė 

 M9051/1 Fibrozinė mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9051/3 Fibrozinė mezotelioma, piktybinė 

 M9051/6 Fibrozinė mezotelioma, piktybinė, metastazinė 

 M9051/9 Fibrozinė mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9052/0 Epitelioidinė mezotelioma, gerybinė 

 M9052/1 Epitelioidinė mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9052/3 Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė 

 M9052/6 Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė, metastazinė 

 M9052/9 Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9053/3 Mezotelioma, dvifazė, piktybinė 

 M9053/6 Mezotelioma, dvifazė, piktybinė, metastazinė 

 M9053/9 Mezotelioma, dvifazė, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9054/0 Adenomatoidinis navikas, neklasifikuojamas kitaip 

 M9054/1 Adenomatoidinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9055/0 Daugiacistė mezotelioma, gerybinė 

 M9055/1 Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9055/3 Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, piktybinė 

 M9055/6 Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9055/9 Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M906–M909 Uţuomazginių lytinių ląstelių navikai 

 M9060/3 Disgerminoma 

 M9060/6 Disgerminoma, metastazinė 

 M9060/9 Disgerminoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9061/2 Seminoma, in situ 

 M9061/3 Seminoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9061/6 Seminoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9061/9 Seminoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9062/3 Seminoma, anaplazinė 

 M9062/6 Seminoma, anaplazinė, metastazinė 

 M9062/9 Seminoma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9063/2 Spermatocitinė seminoma, in situ 

 M9063/3 Spermatocitinė seminoma 

 M9063/6 Spermatocitinė seminoma, metastazinė 

 M9063/9 Spermatocitinė seminoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9064/2 Intratubulinės piktybinės germinacinės ląstelės 

 M9064/3 Germinoma 

 M9064/6 Germinoma, metastazinė 

 M9064/9 Germinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9065/2 Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, in situ 

 M9065/3 Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis 

 M9065/6 Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, metastazinis 

 M9065/9 Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9070/2 Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ 

 M9070/3 Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9070/6 Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9070/9 Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9071/3 Trynio maišo navikas 

 M9071/6 Trynio maišo navikas, metastazinė 
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 M9071/9 Trynio maišo navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9072/3 Poliembrioma 

 M9072/6 Poliembrioma, metastazinė 

 M9072/9 Poliembrioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9073/1 Gonadoblastoma 

 M9073/3 Gonadoblastoma, piktybinė 

 M9073/6 Gonadoblastoma, metastazinė 

 M9073/9 Gonadoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9080/0 Teratoma, gerybinė 

 M9080/1 Teratoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9080/3 Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip 

 M9080/6 Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9080/9 Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9081/3 Teratokarcinoma 

 M9081/6 Teratokarcinoma, metastazinė 

 M9081/9 Teratokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9082/3 Piktybinė teratoma, nediferencijuota 

 M9082/6 Piktybinė teratoma, nediferencijuota, metastazinė 

 M9082/9 Piktybinė teratoma, nediferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9083/3 Piktybinė teratoma, tarpinė 

 M9083/6 Piktybinė teratoma, tarpinė, metastazinė 

 M9083/9 Piktybinė teratoma, tarpinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9084/0 Dermoidinė cista, neklasifikuojama kitaip  

 M9084/1 Dermoidinė cista, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9084/3 Teratoma su piktybine transformacija 

 M9084/6 Teratoma su piktybine transformacija, metastazinė 

 M9084/9 Teratoma su piktybine transformacija, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9085/1 Mišrus germinacinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9085/3 Mišrus germinacinių ląstelių navikas 

 M9085/6 Mišrus germinacinių ląstelių navikas, metastazinis 

 M9085/9 Mišrus germinacinių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9090/0 Kiaušidės struma, neklasifikuojama kitaip  

 M9090/1 Kiaušidės struma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9090/3 Kiaušidės struma, piktybinė 

 M9090/6 Kiaušidės struma, piktybinė, metastazinė 

 M9090/9 Kiaušidės struma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9091/1 Strumos karcinoidas 

 M9091/3 Strumos karcinoidas, piktybinis 

 M9091/6 Strumos karcinoidas, metastazinė 

 M9091/9 Strumos karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M910 Trofoblastiniai navikai 

 M9100/0 Pūslinė išvisa, neklasifikuojama kitaip  

 M9100/1 Invazinė pūslinė išvisa 

 M9100/3 Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9100/6 Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9100/9 Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9101/3 Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais 

 M9101/6 Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais, metastazinė 

 M9101/9 Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais, neaišku, pirminė ar 

metastazinė 

 M9102/3 Piktybinė teratoma, trofoblastinė 
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 M9102/6 Piktybinė teratoma, trofoblastinė, metastazinė 

 M9102/9 Piktybinė teratoma, trofoblastinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9103/0 Dalinė pūslinė išvisa 

 M9104/1 Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje 

 M9104/3 Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, piktybinis 

 M9104/6 Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, metastazinė 

 M9104/9 Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9105/3 Trofoblastinis navikas, epitelioidinė 

 M9105/6 Trofoblastinis navikas, epitelioidinis, metastazinis 

 M9105/9 Trofoblastinis navikas, epitelioidinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M911 Mezonefromos 

 M9110/0 Mezonefroma, gerybinė 

 M9110/1 Mezonefrinis navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9110/3 Mezonefroma, piktybinė 

 M9110/6 Mezonefroma, piktybinė, metastazinė 

 M9110/9 Mezonefroma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M912–M916 Kraujagyslių navikai 

 M9120/0 Hemangioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9120/1 Hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9120/3 Hemangiosarkoma 

 M9120/6 Hemangiosarkoma, metastazinė 

 M9120/9 Hemangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9121/0 Kaverninė hemangioma 

 M9122/0 Veninė hemangioma 

 M9123/0 Kekinė hemangioma 

 M9124/3 Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma 

 M9124/6 Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma, metastazinė 

 M9124/9 Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9125/0 Epitelioidinė hemangioma 

 M9130/0 Hemangioendotelioma, gerybinė 

 M9130/1 Hemangioendotelioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9130/3 Hemangioendotelioma, piktybinė 

 M9130/6 Hemangioendotelioma, piktybinė, metastazinė 

 M9130/9 Hemangioendotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9131/0 Kapiliarinė hemangioma 

 M9131/1 Kapiliarinė hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9132/0 Intraraumeninė hemangioma 

 M9132/1 Intraraumeninė hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9132/3 Intraraumeninė hemangioma, piktybinė 

 M9132/6 Intraraumeninė hemangioma, metastazinė 

 M9132/9 Intraraumeninė hemangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9133/1 Epitelioidinė hemangioendotelioma, neklasifikuojama kitaip 

 M9133/3 Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė 

 M9133/6 Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė, metastazinė 

 M9133/9 Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9135/1 Endovaskulinė papilinė angioendotelioma 

 M9135/3 Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, piktybinė 

 M9135/6 Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, metastazinė 

 M9135/9 Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9136/1 Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma 
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 M9136/3 Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, piktybinė 

 M9136/6 Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, metastazinė 

 M9136/9 Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9140/3 Kapoši (Kaposi) sarkoma 

 M9140/6 Kapoši (Kaposi) sarkoma, metastazinė 

 M9140/9 Kapoši (Kaposi) sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9141/0 Angiokeratoma 

 M9142/0 Karpinė keratozinė hemangioma 

 M9150/0 Hemangiopericitoma, gerybinė 

 M9150/1 Hemangiopericitoma, kitaip neklasifikuojama  

 M9150/3 Hemangiopericitoma, piktybinė 

 M9150/6 Hemangiopericitoma, piktybinė, metastazinė 

 M9150/9 Hemangiopericitoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9160/0 Angiofibroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9160/1 Angiofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9161/0 Įgyta pluoštinė hemangioma 

 M9161/1 Hemangioblastoma 

 M9161/3 Hemangioblastoma, piktybinė 

 M9161/6 Hemangioblastoma, metastazinė 

 M9161/9 Hemangioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M917 Limfagyslių navikai 

 M9170/0 Limfangioma, neklasifikuojama kitaip 

 M9170/1 Limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9170/3 Limfangiosarkoma 

 M9170/6 Limfangiosarkoma, metastazinė 

 M9170/9 Limfangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9171/0 Kapiliarinė limfangioma 

 M9171/1 Kapiliarinė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9172/0 Kaverninė limfangioma 

 M9172/1 Kaverninė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9173/0 Cistinė limfangioma 

 M9173/1 Cistinė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9174/0 Limfangiomioma 

 M9174/1 Limfangiomiomatozė 

 M9175/0 Hemolimfangioma 

 M9175/1 Hemolimfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9175/3 Hemolimfangioma, piktybinė 

 M9175/6 Hemolimfangioma, piktybinė, metastazinė 

 M9175/9 Hemolimfangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M918–M924 Kaulų ir kremzlių navikai 

 M9180/0 Osteoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9180/1 Osteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9180/3 Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9180/6 Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9180/9 Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9181/3 Chondroblastinė osteosarkoma 

 M9181/6 Chondroblastinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9181/9 Chondroblastinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9182/3 Fibroblastinė osteosarkoma 

 M9182/6 Fibroblastinė osteosarkoma, metastazinė 
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 M9182/9 Fibroblastinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9183/3 Teleangiektazinė osteosarkoma 

 M9183/6 Teleangiektazinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9183/9 Teleangiektazinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9184/3 Osteosarkoma su kaulų Pedţeto (Paget) liga 

 M9184/6 Osteosarkoma su kaulų Pedţeto (Paget) liga, metastazinė 

 M9184/9 Osteosarkoma su kaulų Pedţeto (Paget) liga, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9185/3 Smulkialąstelinė osteosarkoma 

 M9185/6 Smulkialąstelinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9185/9 Smulkialąstelinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9186/3 Centrinė osteosarkoma 

 M9186/6 Centrinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9186/9 Centrinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9187/3 Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma 

 M9187/6 Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma, metastazinė 

 M9187/9 Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9191/0 Osteoidinė osteoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9191/1 Osteoidinė osteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9192/3 Parostealinė osteosarkoma 

 M9192/6 Parostealinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9192/9 Parostealinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9193/3 Periostealinė osteosarkoma 

 M9193/6 Periostealinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9193/9 Periostealinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9194/3 Aukšto laipsnio paviršinė osteosarkoma 

 M9194/6 Aukšto laipsnio paviršinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9194/9 Aukšto laipsnio paviršinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9195/3 Intrakortikinė osteosarkoma 

 M9195/6 Intrakortikinė osteosarkoma, metastazinė 

 M9195/9 Intrakortikinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9200/0 Osteoblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9200/1 Agresyvi osteoblastoma 

 M9210/0 Osteochondroma 

 M9210/1 Osteochondromatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M9220/0 Chondroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9220/1 Chondromatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M9220/3 Chondrosarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9220/6 Chondrosarkoma, metastazinė 

 M9220/9 Chondrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9221/0 Jukstakortikinė chondroma 

 M9221/1 Jukstakortikinė chondroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9221/3 Jukstakortikinė chondrosarkoma 

 M9221/6 Jukstakortikinė chondrosarkoma, metastazinė 

 M9221/9 Jukstakortikinė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9230/0 Chondroblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9230/1 Chondroblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9230/3 Chondroblastoma, piktybinė 

 M9230/6 Chondroblastoma, piktybinė, metastazinė 

 M9230/9 Chondroblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9231/3 Miksoidinė chondrosarkoma 

 M9231/6 Miksoidinė chondrosarkoma, metastazinė 

 M9231/9 Miksoidinė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M9240/3 Mezenchiminė chondrosarkoma 

 M9240/6 Mezenchiminė chondrosarkoma, metastazinė 

 M9240/9 Mezenchiminė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9241/0 Chondromiksoidinė fibroma 

 M9241/1 Chondromiksoidinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9242/3 Šviesių ląstelių chondrosarkoma 

 M9242/6 Šviesių ląstelių chondrosarkoma, metastazinė 

 M9242/9 Šviesių ląstelių chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9243/3 Dediferencijuota chondrosarkoma 

 M9243/6 Dediferencijuota chondrosarkoma, metastazinė 

 M9243/9 Dediferencijuota chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M925 Gigantinių ląstelių navikai 

 M9250/0 Gigantinių ląstelių kaulų navikas, gerybinis 

 M9250/1 Gigantinių ląstelių kaulų navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9250/3 Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis 

 M9250/6 Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9250/9 Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9251/0 Gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, gerybinis 

 M9251/1 Gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9251/3 Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas 

 M9251/6 Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, metastazinė 

 M9251/9 Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9252/0 Tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas 

 M9252/1 Tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9252/3 Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas 

 M9252/6 Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, metastazinis 

 M9252/9 Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M926 Įvairūs kaulų navikai 

 M9260/3 Evingo (Ewing) sarkoma 

 M9260/6 Evingo (Ewing) sarkoma, metastazinė 

 M9260/9 Evingo (Ewing) sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9261/3 Ilgųjų kaulų adamantinoma 

 M9261/6 Ilgųjų kaulų adamantinoma, metastazinė 

 M9261/9 Ilgųjų kaulų adamantinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9262/0 Osifikuojanti fibroma 

 M9262/1 Osifikuojanti fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M927–M934 Odontogeniniai navikai 

 M9270/0 Odontogeninis navikas, gerybinis 

 M9270/1 Odontogeninis navikas, neaiškaus piktybiškumo  

 M9270/3 Odontogeninis navikas, piktybinis 

 M9270/6 Odontogeninis navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9270/9 Odontogeninis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9271/0 Ameloblastinė fibrodentinoma 

 M9271/1 Ameloblastinė fibrodentinoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9272/0 Cementoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9272/1 Cementoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9273/0 Cementoblastoma, gerybinė 

 M9274/0 Cementuojanti fibroma 

 M9274/1 Cementuojanti fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9275/0 Gigantiforminė cementoma 
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 M9280/0 Odontoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9280/1 Odontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9281/0 Sudėtinė odontoma 

 M9282/0 Kompleksinė odontoma 

 M9282/1 Kompleksinė odontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9290/0 Ameloblastinė fibroodontoma 

 M9290/1 Ameloblastinė fibroodontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9290/3 Ameloblastinė odontosarkoma 

 M9290/6 Ameloblastinė odontosarkoma, metastazinė 

 M9290/9 Ameloblastinė odontosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9300/0 Adenomatoidinis odontogeninis navikas 

 M9300/1 Adenomatoidinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9301/0 Kalcifikuojanti odontogeninė cista 

 M9301/1 Kalcifikuojanti odontogeninė cista, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9302/0 Odontogeninis šešėlinių ląstelių navikas 

 M9310/0 Ameloblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9310/1 Ameloblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9310/3 Ameloblastoma, piktybinė 

 M9310/6 Ameloblastoma, piktybinė, metastazinė 

 M9310/9 Ameloblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9311/0 Odontoameloblastoma 

 M9311/1 Odontoameloblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9312/0 Plokščialąstelinis odontogeninis navikas 

 M9312/1 Plokščialąstelinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9320/0 Odontogeninė miksoma 

 M9320/1 Odontogeninė miksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9321/0 Centrinė odontogeninė fibroma 

 M9321/1 Centrinė odontogeninė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9322/0 Periferinė odontogeninė fibroma 

 M9330/0 Ameloblastinė fibroma 

 M9330/1 Ameloblastinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9330/3 Ameloblastinė fibrosarkoma 

 M9330/6 Ameloblastinė fibrosarkoma, metastazinė 

 M9330/9 Ameloblastinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9340/0 Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas 

 M9340/1 Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9341/1 Šviesių ląstelių odontogeninis navikas 

 M9342/3 Odontogeninė karcinosarkoma 

 M9342/6 Odontogeninė karcinosarkoma, metastazinė 

 M9342/9 Odontogeninė karcinosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M935–M937 Įvairūs navikai 

 M9350/1 Kraniofaringioma 

 M9351/1 Kraniofaringioma, adamantinominė  

 M9352/1 Kraniofaringioma, papilinė 

 M9360/0 Pinealoma, gerybinė 

 M9360/1 Pinealoma 

 M9361/0 Pineocitoma, gerybinė 

 M9361/1 Pineocitoma 

 M9362/1 Pineoblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9362/3 Pineoblastoma 

 M9362/6 Pineoblastoma, metastazinė 

 M9362/9 Pineoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 
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 M9363/0 Melanotinis neuroektoderminis navikas 

 M9363/1 Melanotinis neuroektoderminis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9364/3 Periferinis neuroektoderminis navikas 

 M9364/6 Periferinis neuroektoderminis navikas, metastazinė 

 M9364/9 Periferinis neuroektoderminis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9365/3 Askino (Askin) navikas (PNET) 

 M9365/6 Askino (Askin) navikas (PNET), metastazinis 

 M9365/9 Askino (Askin) navikas (PNET), neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9370/0 Chordoma, gerybinė 

 M9370/1 Chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9370/3 Chordoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9370/6 Chordoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9370/9 Chordoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9371/0 Chondroidinė chordoma, gerybinė 

 M9371/1 Chondroidinė chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9371/3 Chondroidinė chordoma 

 M9371/6 Chondroidinė chordoma, metastazinė 

 M9371/9 Chondroidinė chordoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9372/1 Dediferencijuota chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9372/3 Dediferencijuota chordoma 

 M9372/6 Dediferencijuota chordoma, metastazinė 

 M9372/9 Dediferencijuota chordoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9373/0 Parachordoma 

 M9373/1 Parachordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M938–M948 Gliomos 

 M9380/3 Glioma, piktybinė 

 M9380/6 Glioma, piktybinė, metastazinė 

 M9380/9 Glioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9381/3 Galvos smegenų gliomatozė 

M9381/6 Galvos smegenų gliomatozė, metastazinė 

 M9381/9 Galvos smegenų gliomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9382/1 Mišri glioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9382/3 Mišri glioma 

 M9382/6 Mišri glioma, metastazinė 

 M9382/9 Mišri glioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9383/1 Subependimoma 

 M9384/1 Subependiminė gigantinių ląstelių astrocitoma 

 M9390/0 Kraujagyslinio rezginio papiloma, neklasifikuojama kitaip 

 M9390/1 Atipinė kraujagyslinio rezginio papiloma 

 M9390/3 Kraujagyslinio rezginio karcinoma 

 M9390/6 Kraujagyslinio rezginio karcinoma, metastazinė 

 M9390/9 Kraujagyslinio rezginio karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9391/0 Ependimoma 

 M9391/1 Ependimoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9391/3 Ependimoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9391/6 Ependimoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9391/9 Ependimoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9392/3 Ependimoma, anaplastinė 

 M9392/6 Ependimoma, anaplastinė, metastazinė 

 M9392/9 Ependimoma, anaplastinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9393/3 Papilinė ependimoma 

 M9393/6 Papilinė ependimoma, metastazinė 

 M9393/9 Papilinė ependimoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9394/1 Miksopapilinė ependimoma 

 M9394/3 Miksopapilinė ependimoma, piktybinė 
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 M9394/6 Miksopapilinė ependimoma, piktybinė, metastazinė 

 M9394/9 Miksopapilinė ependimoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9400/3 Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip 

 M9400/6 Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9400/9 Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9401/3 Astrocitoma, anaplazinė 

 M9401/6 Astrocitoma, anaplazinė, metastazinė 

 M9401/9 Astrocitoma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9410/3 Protoplazminė astrocitoma 

 M9410/6 Protoplazminė astrocitoma, metastazinė 

 M9410/9 Protoplazminė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9411/3 Gemistocitinė astrocitoma 

 M9411/6 Gemistocitinė astrocitoma, metastazinė 

 M9411/9 Gemistocitinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9412/1 Desmoplastinė infantilinė astrocitoma 

 M9413/0 Disembrioplastinis neuroepitelinis navikas 

 M9420/3 Fibrilinė astrocitoma 

 M9421/1 Pilocitinė astrocitoma 

 M9421/3 Pilocitinė astrocitoma, piktybinė 

 M9421/6 Pilocitinė astrocitoma, metastazinė 

 M9421/9 Pilocitinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9423/3 Poliarinė spongioblastoma

 M9423/6 Poliarinė spongioblastoma, metastazinė 

 M9423/9 Poliarinė spongioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9424/3 Pleomorfinė ksantoastrocitoma 

 M9424/6 Pleomorfinė ksantoastrocitoma, metastazinė 

 M9424/9 Pleomorfinė ksantoastrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9430/3 Astroblastoma 

 M9430/6 Astroblastoma, metastazinė 

 M9430/9 Astroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9440/1 Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9440/3 Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9440/6 Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9440/9 Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9441/3 Gigantinių ląstelių glioblastoma 

 M9441/6 Gigantinių ląstelių glioblastoma, metastazinė 

 M9441/9 Gigantinių ląstelių glioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9442/1 Gliofibroma 

 M9442/3 Gliosarkoma 

 M9442/6 Gliosarkoma, metastazinė 

 M9442/9 Gliosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9444/1 Chordoidinė glioma 

 M9444/3 Chordoidinė glioma, piktybinė 

 M9444/6 Chordoidinė glioma, metastazinė 

 M9444/9 Chordoidinė glioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9450/1 Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9450/3 Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9450/6 Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9450/9 Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9451/3 Oligodendroglioma, anaplazinė 

 M9451/6 Oligodendroglioma, anaplazinė, metastazinė 

 M9451/9 Oligodendroglioma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9460/3 Oligodendroblastoma 
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 M9460/6 Oligodendroblastoma, metastazinė 

 M9460/9 Oligodendroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9470/3 Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9470/6 Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9470/9 Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9471/3 Desmoplazinė mazginė meduloblastoma 

 M9471/6 Desmoplazinė mazginė meduloblastoma, metastazinė 

 M9471/9 Desmoplazinė mazginė meduloblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9472/3 Medulomioblastoma 

 M9472/6 Medulomioblastoma, metastazinė 

 M9472/9 Medulomioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9473/3 Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9473/6 Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis 

 M9473/9 Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9474/3 Stambialąstelinė meduloblastoma 

 M9474/6 Stambialąstelinė meduloblastoma, metastazinė 

 M9474/9 Stambialąstelinė meduloblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9480/3 Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9480/6 Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9480/9 Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M949–M952 Neuroepiteliniai navikai 

 M9490/0 Ganglioneuroma 

 M9490/1 Ganglioneuroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9490/3 Ganglioneuroblastoma 

 M9490/6 Ganglioneuroblastoma, metastazinė 

 M9490/9 Ganglioneuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9491/0 Ganglioneuromatozė 

 M9491/1 Ganglioneuromatozė, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9492/0 Gangliocitoma 

 M9492/1 Gangliocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9493/0 Displastinė smegenėlių gangliocitoma 

 M9493/1 Displastinė smegenėlių gangliocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9500/1 Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9500/3 Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9500/6 Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9500/9 Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9501/0 Meduloepitelioma, gerybinė 

 M9501/3 Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9501/6 Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9501/9 Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9502/0 Teratoidinė meduloepitelioma, gerybinė 

 M9502/3 Teratoidinė meduloepitelioma 

 M9502/6 Teratoidinė meduloepitelioma, metastazinė 

 M9502/9 Teratoidinė meduloepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9503/0 Neuroepitelioma 

 M9503/1 Neuroepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9503/3 Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9503/6 Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9503/9 Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9504/3 Spongioneuroblastoma 

 M9504/6 Spongioneuroblastoma, metastazinė 
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 M9504/9 Spongioneuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9505/1 Ganglioglioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9505/3 Ganglioglioma, anaplastinė 

 M9505/6 Ganglioglioma, anaplastinė, metastazinė 

 M9505/9 Ganglioglioma, anaplastinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9506/1 Centrinė neurocitoma 

 M9507/0 Pačino (Pacinian) navikas 

 M9507/3 Pačino (Pacinian) navikas, piktybinis 

 M9507/6 Pačino (Pacinian) navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9507/9 Pačino (Pacinian) navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9508/3 Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas 

 M9508/6 Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas, metastazinis 

 M9508/9 Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9510/0 Retinocitoma 

 M9510/3 Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9510/6 Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė 

 M9510/9 Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9511/3 Retinoblastoma, diferencijuota 

 M9511/6 Retinoblastoma, diferencijuota, metastazinė 

 M9511/9 Retinoblastoma, diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9512/3 Retinoblastoma, nediferencijuota 

 M9512/6 Retinoblastoma, nediferencijuota, metastazinė 

 M9512/9 Retinoblastoma, nediferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9513/3 Retinoblastoma, difuzinė 

 M9513/6 Retinoblastoma, difuzinė, metastazinė 

 M9513/9 Retinoblastoma, difuzinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9514/1 Retinoblastoma, regresavusi savaime 

 M9520/1 Olfaktorinis neurogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9520/3 Olfaktorinis neurogeninis navikas 

 M9520/6 Olfaktorinis neurogeninis navikas, metastazinis 

 M9520/9 Olfaktorinis neurogeninis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9521/1 Olfaktorinė neurocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9521/3 Olfaktorinė neurocitoma, piktybinė 

 M9521/6 Olfaktorinė neurocitoma, metastazinė 

 M9521/9 Olfaktorinė neurocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9522/3 Olfaktorinė neuroblastoma 

 M9522/6 Olfaktorinė neuroblastoma, metastazinė 

 M9522/9 Olfaktorinė neuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9523/0 Olfaktorinė neuroepitelioma, gerybinė 

 M9523/1 Olfaktorinė neuroepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9523/3 Olfaktorinė neuroepitelioma 

 M9523/6 Olfaktorinė neuroepitelioma, metastazinė 

 M9523/9 Olfaktorinė neuroepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M953 Meningiomos 

 M9530/0 Meningioma, neklasifikuojama kitaip  

 M9530/1 Meningiomatozė, neklasifikuojama kitaip  

M9530/3 Meningioma, piktybinė (anaplastinė) 

 M9530/6 Meningioma, piktybinė, metastazinė 

 M9530/9 Meningioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9531/0 Meningotelinė meningioma 

 M9531/1 Meningotelinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 
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 M9531/3 Meningotelinė meningioma, piktybinė 

 M9531/6 Meningotelinė meningioma, piktybinė, metastazinė 

 M9531/9 Meningotelinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9532/0 Fibrozinė meningioma 

 M9532/1 Fibrozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9533/0 Psamomatozinė meningioma 

 M9533/1 Psamomatozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9533/3 Psamomatozinė meningioma, piktybinė 

 M9533/6 Psamomatozinė meningioma, piktybinė, metastazinė 

 M9533/9 Psamomatozinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9534/0 Angiomatozinė meningioma 

 M9534/1 Angiomatozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9534/3 Angiomatozinė meningioma, piktybinė 

 M9534/6 Angiomatozinė meningioma, piktybinė, metastazinė 

 M9534/9 Angiomatozinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9535/0 Hemangioblastinė meningioma 

 M9535/1 Hemangioblastinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9537/0 Pereinamoji meningioma 

 M9537/1 Pereinamoji meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9538/0 Šviesių ląstelių meningioma, gerybinė 

 M9538/1 Šviesių ląstelių meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9538/3 Papilinė meningioma 

 M9538/6 Papilinė meningioma, metastazinė 

 M9538/9 Papilinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9539/1 Atipinė meningioma 

 M9539/3 Smegenų dangalų sarkomatozė 

 M9539/6 Smegenų dangalų sarkomatozė, metastazinė 

 M9539/9 Smegenų dangalų sarkomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M954–M957 Nervo dangalo navikai 

 M9540/0 Neurofibroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9540/1 Neurofibromatozė, neklasifikuojama kitaip  

 M9540/3 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas 

 M9540/6 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas, metastazinis 

 M9540/9 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9541/0 Melanotinė neurofibroma 

 M9541/1 Melanotinė neurofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9550/0 Pleksiforminė neurofibroma 

 M9550/1 Pleksiforminė neurofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9550/3 Pleksiforminė neurofibroma, piktybinė 

 M9550/6 Pleksiforminė neurofibroma, piktybinė, metastazinė 

 M9550/9 Pleksiforminė neurofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9560/0 Neurilemoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9560/1 Neurinomatozė 

 M9560/3 Neurilemoma, piktybinė 

 M9560/6 Neurilemoma, piktybinė, metastazinė 

 M9560/9 Neurilemoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9561/3 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija 

 M9561/6 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija, metastazinis 

 M9561/9 Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija, neaišku, pirminis ar 

metastazinis 

 M9562/0 Neurotekoma 
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 M9570/0 Neuroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9570/1 Neuroma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9571/0 Perineuroma, neklasifikuojama kitaip  

 M9571/1 Perineuroma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė 

 M9571/3 Perineuroma, piktybinė 

 M9571/6 Perineuroma, piktybinė, metastazinė 

 M9571/9 Perineuroma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M958 Grūdėtų ląstelių navikai ir alveolinės minkštųjų audinių sarkomos 

 M9580/0 Grūdėtų ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9580/1 Grūdėtų ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M9580/3 Grūdėtų ląstelių navikas, piktybinis 

 M9580/6 Grūdėtų ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis 

 M9580/9 Grūdėtų ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis 

 M9581/3 Alveolinė minkštųjų audinių sarkoma 

 M9581/6 Alveolinė minkštųjų audinių sarkoma, metastazinė 

 M9581/9 Alveolinė minkštųjų audinių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė 

 M9582/0 Turkiškojo balno srities grūdėtų ląstelių navikas 

 M9582/1 Turkiškojo balno srities grūdėtų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis 

 M959–M972 Hodţkino (Hodgkin) ir ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfomos 

 M959 Piktybinės limfomos, neklasifikuojamos kitaip arba difuzinės 

 M9590/3 Piktybinė limfoma, neklasifkuojama kitaip  

 M9591/3 Limfoma, ne Hodţkino (non-Hodgkin), neklasifikuojama kitaip  

 M9596/3 Sudėtinė Hodţkino (Hodgkin) ir ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 

 M965–M966 Hodţkino (Hodgkin) limfoma 

 M9650/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9651/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, limfocitų dominavimas 

 M9652/3 Hodţkino (Hodgkin) liga, mišrių ląstelių variantas, neklasifikuojama kitaip  

 M9653/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, limfocitų išsekimas, neklasifikuojama kitaip  

 M9654/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, limfocitinis išsekimas, difuzinė fibrozė 

 M9655/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, limfocitinis išsekimas, retikulinė 

 M9659/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, mazginis limfocitų dominavimo variantas 

 M9661/3 Hodţkino (Hodgkin) granulioma 

 M9662/3 Hodţkino (Hodgkin) sarkoma 

 M9663/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, neklasifikuojama kitaip 

 M9664/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, ląstelinė fazė 

 M9665/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, 1 laipsnio 

 M9667/3 Hodţkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, 2 laipsnio 

 M967–M972 Ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma 

 M967–M969 Subrendusių B ląstelių limfoma 

 M9670/3 Limfoma, smulkių B limfocitų, neklasifikuojama kitaip  

 M9671/3 Limfoma, limfoplazmocitinė 

 M9673/3 Mantijos ląstelių limfoma 

 M9675/3 Limfoma, mišri smulkių ir didelių ląstelių, difuzinė 

 M9678/3 Pirminė serozinių ertmiųskysčio limfoma 

 M9679/3 Tarpuplaučio didelių B ląstelių limfoma 

 M9680/3 Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, neklasifikuojama kitaip  

 M9684/3 Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, imunoblastinė, neklasifikuojama kitaip  

 M9687/3 Berkito (Burkitt) limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9689/3 Bluţnies marginalinės zonos B ląstelių limfoma 
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 M9690/3 Folikulinė limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9691/3 Folikulinė limfoma, 2 laipsnio 

 M9695/3 Folikulinė limfoma, 1 laipsnio 

 M9698/3 Folikulinė limfoma, 3 laipsnio 

 M9699/3 Marginalinės zonos B ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M970–M971 Subrendusių T ir NK ląstelių limfomos 

 M9700/3 Mycosis fungoides 

 M9701/3 Sezary (Sézary) sindromas 

 M9702/3 Subrendusių T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9705/3 Angioimunoblastinė T ląstelių limfoma 

 M9708/3 Paodţio į panikulitą panaši T ląstelių limfoma 

 M9709/3 Odos T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip 

 M9714/3 Anaplastinė didelių ląstelių limfoma, T ląstelių ir nulinių ląstelių tipo 

 M9716/3 Hepatospleninė gama-delta ląstelių limfoma 

 M9717/3 Intestininė T ląstelių limfoma 

 M9718/3 Pirminis odos CD30+ T ląstelių limfoproliferacinis sutrikimas 

 M9719/3 NK/T ląstelių limfoma, nosies ir nosies tipo 

 M972 Pirmtakų limfoblastinė limfoma 

 M9727/3 Pirmtakų limfoblastinė limfoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9728/3 B pirmtakų limfoblastinė limfoma 

 M9729/3 T pirmtakų limfoblastinė limfoma 

 M973 Plazminių ląstelių navikai 

 M9731/3 Plazmocitoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9732/3 Dauginė mieloma 

 M9733/3 Plazminių ląstelių leukemija 

 M9734/3 Plazmocitoma, ekstrameduliarinė 

 M974 Putliųjų ląstelių navikai 

 M9740/1 Mastocitoma, neklasifikuojama kitaip  

 M9740/3 Putliųjų ląstelių sarkoma 

 M9741/3 Piktybinė mastocitozė 

 M9742/3 Putliųjų ląstelių leukemija 

 M975 Histiocitų ir antrinių limfoidinių organų ląstelių navikai 

 M9750/3 Piktybinė histiocitozė 

 M9751/1 Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitaip  

 M9752/1 Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, unifokalinė 

 M9753/1 Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, multifokalinė 

 M9754/3 Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, diseminuota 

 M9755/3 Histiocitinė sarkoma 

 M9756/3 Langerhanso (Langerhans) ląstelių sarkoma 

 M9757/3 Persipinančių dendritinių ląstelių sarkoma 

 M9758/3 Folikulinė dendritinių ląstelių sarkoma 

 M976 Imunoproliferacinės ligos 

 M9760/3 Imunoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip 

 M9761/3 Valdenštremo (Waldenström) makroglobulinemija 

 M9762/3 Sunkiųjų grandinių liga, neklasifikuojama kitaip  

 M9764/3 Imunoproliferacinė plonosios ţarnos liga 

 M9765/1 Nenustatytos svarbos monokloninė gamapatija 

 M9766/1 Angiocentrinis imunoproliferacinis paţeidimas 

 M9767/1 Angioimunoblastinė limfadenopatija 
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 M9768/1 T-gama limfoproliferacinė liga 

 M9769/1 Imunoglobulinų kaupimo liga 

 M980–M994 Leukemijos 

 M980 Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip  

 M9800/3 Leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9801/3 Ūminė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9805/3 Ūminė bifenotipinė leukemija 

 M982-M983 Limfoidinės leukemijos 

 M9820/3 Limfoidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9823/3 B ląstelių lėtinė limfocitinė leukemija / smulkių limfocitų limfoma 

 M9826/3 Berkito (Burkitt) ląstelių leukemija 

 M9827/3 Suaugusiųjų T ląstelių leukemija / limfoma 

 M9831/3 Didelių grūdėtų T ląstelių limfocitinė leukemija 

 M9832/3 Prolimfocitinė leukemija, neklasifikuojama kitaip 

 M9833/3 Prolimfocitinė leukemija, B ląstelių tipo 

 M9834/3 Prolimfocitinė leukemija, T ląstelių tipo 

 M9835/3 Pirmtakų limfoblastinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9836/3 B pirmtakų limfoblastinė leukemija 

 M9837/3 T pirmtakų limfoblastinė leukemija 

 M984-M993 Mieloidinės leukemijos 

 M9840/3 Ūminė mieloidinė leukemija, M6 tipo 

 M9860/3 Mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9861/3 Ūminė mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9863/3 Lėtinė mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9866/3 Ūminė promielocitinė leukemija 

 M9867/3 Ūminė mielomonocitinė leukemija 

 M9870/3 Ūminė bazofilinė leukemija 

 M9871/3 Ūminė mieloidinė leukemija su nenormaliais kaulų čiulpų eozinofilais 

 M9872/3 Ūminė mieloidinė leukemija, minimalios diferenciacijos 

 M9873/3 Ūminė mieloidinė leukemija be ląstelių subrendimo 

 M9874/3 Ūminė mieloidinė leukemija su ląstelių brendimu 

 M9875/3 Lėtinė mielogeninė leukemija, BCR/ABL teigiama 

 M9876/3 Atipinė lėtinė mieloidinė leukemija, BCR/ABL neigiama 

 M9891/3 Ūminė monocitinė leukemija 

 M9895/3 Ūminė mieloidinė leukemija su daugialinijine displazija 

 M9896/3 Ūminė mieloidinė leukemija 

 M9897/3 Ūminė mieloidinė leukemija, chromosominės anomalijos 

 M9910/3 Ūminė megakarioblastinė leukemija 

 M9920/3 Su gydymu susijusi ūminė mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9930/3 Mieloidinė sarkoma 

 M9931/3 Ūminė panmielozė su mielofibroze 

 M994 Kitos leukemijos 

 M9940/3 Plaukuotųjų ląstelių leukemija 

 M9945/3 Lėtinė mielomonocitinė leukemija, neklasifikuojama kitaip  

 M9946/3 Jaunatvinė (juvenilinė) mielomonocitinė leukemija 

 M9948/3 Agresyvi NK-ląstelių leukemija 

 M995–M996 Lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai 

 M9950/3 Tikroji policitemija (Polycythaemia vera) 

 M9960/3 Lėtinė mieloproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip  

 M9961/3 Mielosklerozė su mieloidine metaplazija 
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 M9962/3 Idiopatinė trombocitemija 

 M9963/3 Lėtinė neutrofilinė leukemija 

 M9964/3 Hipereozinofilinis sindromas 

 M997 Kiti hematologiniai sutrikimai 

 M9970/1 Limfoproliferacinis sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9975/1 Mieloproliferacinis sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip  

 M998 Mielodisplastinis sindromas 

 M9980/3 Refrakterinė anemija 

 M9982/3 Refrakterinė anemija su sideroblastais 

 M9983/3 Refrakterinė anemija su blastų pertekliumi 

 M9984/3 Refrakterinė anemija su blastų pertekliumi transformacijos stadijoje 

 M9985/3 Refrakterinė citopenija su daugiakilme displazija 

 M9986/3 Mielodisplastinis sindromas su 5q delecijos (5q-) sindromu 

 M9987/3 Su gydymu susijęs mielodisplastinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip  

 M9989/3 Mielodisplastinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip  

M8271/3 Prolaktinoma, piktybinė 

M8271/6 Prolaktinoma, piktybinė, metastazinė 

M8825/3 Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis 

M8825/6 Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis 

M8825/9 Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
10

 

 

 

 

B PRIEDAS  

SPECIALUS SISTEMINIS MIRŠTAMUMO IR SERGAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 

SISTEMINIS MIRŠTAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 

1 sąrašas – Bendrasis mirštamumas – trumpas sąrašas (103 priežastys) 

2 sąrašas – Bendrasis mirštamumas – rinktinis sąrašas (80 priežasčių) 

3 sąrašas – Kūdikių ir vaikų mirštamumas – trumpas sąrašas (67 priežastys) 

4 sąrašas – Kūdikių ir vaikų mirštamumas – rinktinis sąrašas (51 priežastis) 

SISTEMINIS SERGAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS (298 PRIEŢASTYS) 

Pastaba: šiam sąrašui 1990 metais pritarė Pasaulio sveikatos asamblėja, kad duomenys būtų susisteminti. Jis yra aprašytas, 

ir kaip juo naudotis, yra paaiškinta II-ajame tome, TLK-10 instrukcijų vadove. 

SISTEMINIS MIRŠTAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 1 
BENDRASIS MIRŠTAMUMAS  

TRUMPAS SĄRAŠAS 

1-001 Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A00–B99 

1-002 Cholera A00 

1-003 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir A09 

                                                           
10 Ištrauka iš Nacionalinio medicininės klasifikacijos centro elektroninio vadovo skyriaus „Navikų morfologija“, 2008 m. liepos mėn. 
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kolitas 

1-004 Kitos ţarnyno infekcinės ligos A01–A08 

1-005 Kvėpavimo takų tuberkuliozė A15–A16 

1-006 Kita tuberkuliozė A17–A19 

1-007 Maras A20 

1-008 Stabligė A33–A35 

1-009 Difterija A36 

1-010 Kokliušas A37 

1-011 Meningokokinė infekcija A39 

1-012 Septicemija A40–A41 

1-013 Daţniausiai lytiniu keliu plintančios infekcijos A50–A64 

1-014 Ūminis poliomielitas A80 

1-015 Pasiutligė A82 

1-016 Geltonoji karštligė A95 

1-017 Kitos nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir 

virusų sukeltos hemoraginės karštligės 
A90–A94, A96–A99 

1-018 Tymai B05 

1-019 Virusinis hepatitas B15–B19 

1-020 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos B20–B24 

1-021 Maliarija B50–B54 

1-022 Leišmaniozė B55 

1-023 Tripanosomozė B56–B57 

1-024 Šistosomatozė [bilharciozė] B65 

1-025 Likusios tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A21–A32, A38,  

A42–A49, A65–A79, 

 A81, A83–A89,  

B00–B04, B06–B09, 

 B25–B49, B58–B64, 

 B66–B94, B99 

1-026 Navikai C00–D48 

1-027 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00–C14 

1-028 Stemplės piktybiniai navikai C15 

1-029 Skrandţio piktybiniai navikai C16 

1-030 Gaubtinės ţarnos, tiesiosios ţarnos ir išangės piktybiniai 

navikai 
C18–C21 

1-031 Kepenų ir intrahepatinių tulţies takų piktybiniai navikai C22 

1-032 Kasos piktybiniai navikai C25 

1-033 Gerklų piktybiniai navikai C32 

1-034 Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai C33–C34 
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1-035 Odos piktybinė melanoma C43 

1-036 Krūties piktybiniai navikai C50 

1-037 Gimdos kaklelio piktybiniai navikai C53 

1-038 Kitų ir nepatikslintų gimdos dalių piktybiniai navikai C54–C55 

1-039 Kiaušidţių piktybiniai navikai C56 

1-040 Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai C61 

1-041 Šlapimo pūslės piktybiniai navikai C67 

1-042 Smegenų dangalų, smegenų ir kitų centrinės nervų 

sistemos dalių piktybiniai navikai 
C70–C72 

1-043 Ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma C82–C85 

1-044 Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai C90 

1-045 Leukemijos C91–C95 

1-046 Likusieji piktybiniai navikai C17, C23–C24,  

C26–C31, C37–C41,  

C44–C49, C51–C52,  

C57–C60, C62–C66, 

 C68–C69, C73–C81, 

 C88, C96 

1-047 Likusieji navikai D00–D48 

1-048 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai 
D50–D89 

1-049 Anemijos D50–D64 

1-050 Likusios kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai 
D65–D89 

1-051 Endokrininės, mitybos ir medţiagų apykaitos ligos E00–E89 

1-052 Cukrinis diabetas E09–E14 

1-053 Prasta mityba E40–E46 

1-054 Likusios endokrininės, mitybos ir medţiagų apykaitos ligos E00–E07, E15–E34,  

E50–E89 

1-055 Psichikos ir elgesio sutrikimai F01–F99 

1-056 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias 

medţiagas 
F10–F19 

1-057 Likusieji psichikos ir elgesio sutrikimai F01–F09, F20–F99 

1-058 Nervų sistemos ligos G00–G98 

1-059 Meningitas G00, G03 

1-060 Alcheimerio (Alzheimer) liga G30 

1-061 Likusios nervų sistemos ligos G04–G25, G31–G98 

1-062 Akies ir jos priedinių organų ligos H00–H59 
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1-063 Ausies ir speninės ataugos ligos H60–H93 

1-064 Kraujotakos sistemos ligos I00–I99 

1-065 Ūminis reumatas ir lėtinės reumatinės širdies ligos I00–I09 

1-066 Hipertenzinės ligos I10–I13 

1-067 Išeminės širdies ligos I20–I25 

1-068 Kitos širdies ligos I26–I51 

1-069 Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos I60–I69 

1-070 Aterosklerozė I70 

1-071 Likusios kraujotakos sistemos ligos I71–I99 

1-072 Kvėpavimo sistemos ligos J00–J98 

1-073 Gripas J09–J11 

1-074 Pneumonija J12–J18 

1-075 Kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos J20–J22 

1-076 Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos J40–J47 

1-077 Likusios kvėpavimo sistemos ligos J00–J06, J30–J39,  

J60–J98 

1-078 Virškinimo sistemos ligos K00–K92 

1-079 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opa K25–K27 

1-080 Kepenų ligos K70–K76 

1-081 Likusios virškinimo sistemos ligos K00–K22, K28–K66,  

K80–K92 

1-082 Odos ir poodţio ligos L00–L98 

1-083 Jungiamojo audinio ir raumenų bei griaučių 

sistemos ligos 
M00–M99 

1-084 Lytinės ir šlapimo sistemos ligos N00–N99 

1-085 Glomerulų ir inkstų kanalėlių intersticinio audinio ligos N00–N15 

1-086 Likusios lytinės ir šlapimo sistemos ligos N17–N98 

1-087 Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis O00–O99 

1-088 Abortu pasibaigęs nėštumas O00–O09 

1-089 Kitos tiesioginės akušerinės mirtys O10–O92 

1-090 Netiesioginės akušerinės mirtys O98–O99 

1-091 Likusios nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio 

būklės 
O94–O97 

1-092 Tam tikros per perinatalinį laikotarpį išsivystančios 

būklės 
P00–P96 
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1-093 Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
Q00–Q99 

1-094 Simptomai, poţymiai ir anomalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R99 

1-095 Išorinės sergamumo ir mirštamumo prieţastys U50–Y89 

1-096 Transporto įvykiai V00–V99 

1-097 Kritimai W00–W19 

1-098 Atsitiktinis skendimas ir panirimas W65–W74 

1-099 Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis X00–X09 

1-100 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir 

jų poveikis 
X40–X49 

1-101 Tyčinis savęs ţalojimas X60–X84 

1-102 Pasikėsinimas X85–Y09 

1-103 Visos kitos išorinės prieţastys W20–W64, W75–W99, 

 X10–X39, X50–X59, 

 Y10–Y89 

SISTEMINIS MIRŠTAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 2 

BENDRASIS MIRŠTAMUMAS  

RINKTINIS SĄRAŠAS 

2-001 Cholera A00 

2-002 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir 

kolitas 
A09 

2-003 Kitos ţarnyno infekcinės ligos A01–A08 

2-004 Kvėpavimo takų tuberkuliozė A15–A16 

2-005 Kita tuberkuliozė A17–A19 

2-006 Maras A20 

2-007 Stabligė A33–A35 

2-008 Difterija A36 

2-009 Kokliušas A37 

2-010 Meningokokinė infekcija A39 

2-011 Septicemija A40–A41 

2-012 Daţniausiai lytiniu keliu plintančios infekcijos A50–A64 

2-013 Ūminis poliomielitas A80 

2-014 Pasiutligė A82 

2-015 Geltonoji karštligė A95 

2-016 Kitos nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir 

virusų sukeltos hemoraginės karštligės 
A90–A94, A96–A99 

2-017 Tymai B05 
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2-018 Virusinis hepatitas B15–B19 

2-019 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos B20–B24 

2-020 Maliarija B50–B54 

2-021 Leišmaniozė B55 

2-022 Tripanosomozė B56–B57 

2-023 Šistosomatozė [bilharciozė] B65 

2-024 Likusios tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A21–A32, A38, 

 A42–A49, A65–A79,  

A81, A83–A89, 

 B00–B04, B06–B09, 

B25–B49, B58–B64,  

B66–B94, B99 

2-025 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00–C14 

2-026 Stemplės piktybiniai navikai C15 

2-027 Skrandţio piktybiniai navikai C16 

2-028 Gaubtinės ţarnos, tiesiosios ţarnos ir išangės piktybiniai 

navikai 
C18–C21 

2-029 Kepenų ir intrahepatinių tulţies takų piktybiniai navikai C22 

2-030 Kasos piktybiniai navikai C25 

2-031 Gerklų piktybiniai navikai C32 

2-032 Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai C33–C34 

2-033 Odos piktybinė melanoma C43 

2-034 Krūties piktybiniai navikai C50 

2-035 Gimdos kaklelio piktybiniai navikai C53 

2-036 Kitų ir nepatikslintų gimdos dalių piktybiniai navikai C54–C55 

2-037 Kiaušidţių piktybiniai navikai C56 

2-038 Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai C61 

2-039 Šlapimo pūslės piktybiniai navikai C67 

2-040 Smegenų dangalų, smegenų ir kitų centrinės nervų 

sistemos dalių piktybiniai navikai 
C70–C72 

2-041 Ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma C82–C85 

2-042 Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai C90 

2-043 Leukemijos C91–C95 

2-044 Likusieji piktybiniai navikai C17, C23–C24,  

C26–C31, C37–C41,  

C44–C49, C51–C52,  

C57–C60, C62–C66,  

C68–C69, C73–C81, 

 C88, C96 

2-045 Anemijos D50–D64 

2-046 Cukrinis diabetas E09–E14 
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2-047 Prasta mityba E40–E46 

2-048 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias 

medţiagas 
F10–F19 

2-049 Meningitas G00, G03 

2-050 Alcheimerio (Alzheimer) liga G30 

2-051 Ūminis reumatas ir lėtinės reumatinės širdies ligos I00–I09 

2-052 Hipertenzinės ligos I10–I13 

2-053 Išeminės širdies ligos I20–I25 

2-054 Kitos širdies ligos I26–I51 

2-055 Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos I60–I69 

2-056 Aterosklerozė I70 

2-057 Likusios kraujotakos sistemos ligos I71–I99 

2-058 Gripas J09–J11 

2-059 Pneumonija J12–J18 

2-060 Kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos J20–J22 

2-061 Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos J40–J47 

2-062 Likusios kvėpavimo sistemos ligos J00–J06, J30–J39,  

J60–J98 

2-063 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opa K25–K27 

2-064 Kepenų ligos K70–K76 

2-065 Glomerulų ir inkstų kanalėlių intersticinio audinio ligos N00–N15 

2-066 Abortu pasibaigęs nėštumas O00–O09 

2-067 Kitos tiesioginės akušerinės mirtys O10–O92 

2-068 Netiesioginės akušerinės mirtys O98–O99 

2-069 Tam tikros per perinatalinį laikotarpį išsivysčiusios būklės P00–P96 

2-070 Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 
Q00–Q99 

2-071 Simptomai, poţymiai ir anomalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R99 

2-072 Visos kitos ligos D00–D48, D65–D89, 

 E00–E07, E15–E34,  

E50–E89, F01–F09, 

 F20–F99, G04–G25,  

G31–G98, H00–H95,  

K00–K22, K28–K66,  

K80–K92, L00–L98,  

M00–M99, N17–N98,  

O94–O97 

2-073 Transporto įvykiai V00–V99 

2-074 Kritimai W00–W19 

2-075 Atsitiktinis skendimas ir panirimas W65–W74 
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2-076 Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis X00–X09 

2-077 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir 

jų poveikis 
X40–X49 

2-078 Tyčinis savęs ţalojimas X60–X84 

2-079 Pasikėsinimas X85–Y09 

2-080 Visos kitos išorinės prieţastys W20–W64, W75–W99, 

 X10–X39, X50–X59, 

 Y10–Y89 

SISTEMINIS MIRŠTAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 3 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ MIRŠTAMUMAS  

TRUMPAS SĄRAŠAS 

3-001 Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A00–B99 

3-002 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir 

kolitas 
A09 

3-003 Kitos ţarnyno infekcinės ligos A00–A08 

3-004 Tuberkuliozė A15–A19 

3-005 Stabligė A33, A35 

3-006 Difterija A36 

3-007 Kokliušas A37 

3-008 Meningokokinė infekcija A39 

3-009 Septicemija A40–A41 

3-010 Ūminis poliomielitas A80 

3-011 Tymai B05 

3-012 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos B20–B24 

3-013 Kitos virusų sukeltos ligos A81–B04, B06–B19,  

B25–B34 

3-014 Maliarija B50–B54 

3-015 Likusios tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A20–A32, A38, 

 A42–A79, B35–B49, 

 B55–B94, B99 

3-016 Navikai C00–D48 

3-017 Leukemija C91–C95 

3-018 Likusieji piktybiniai navikai C00–C90, C96 

3-019 Likusieji navikai D00–D48 

3-020 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai 
D50–D89 

3-021 Anemijos D50–D64 

3-022 Likusios kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri D65–D89 
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imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai 

3-023 Endokrininės, mitybos ir medţiagų apykaitos ligos E00–E89 

3-024 Prasta mityba ir kitų maisto medţiagų trūkumas E40–E64 

3-025 Likusios endokrininės, mitybos ir medţiagų apykaitos ligos E00–E34, E65–E89 

3-026 Nervų sistemos ligos G00–G98 

3-027 Meningitas G00, G03 

3-028 Likusios nervų sistemos ligos G04–G98 

3-029 Ausies ir speninės ataugos ligos H60–H93 

3-030 Kraujotakos sistemos ligos I00–I99 

3-031 Kvėpavimo sistemos ligos J00–J98 

3-032 Pneumonija J12–J18 

3-033 Kitos ūminės kvėpavimo takų infekcijos J00–J11, J20–J22 

3-034 Likusios kvėpavimo sistemos ligos J30–J98 

3-035 Virškinimo sistemos ligos K00–K92 

3-036 Lytinės ir šlapimo sistemos ligos N00–N98 

3-037 Tam tikros per perinatalinį laikotarpį išsivystančios 

būklės 
P00–P96 

3-038 Motinos veiksnių ir nėštumo bei gimdymo komplikacijų 

poveikis vaisiui ir naujagimiui 
P00–P04 

3-039 Sutrikimai, susiję su nėštumo trukme ir vaisiaus augimu P05–P08 

3-040 Gimdymo trauma P10–P15 

3-041 Vidinė gimdos (intrauterinė) hipoksija P20–P21 

3-042 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas P22 

3-043 Įgimta pneumonija  P23 

3-044 Kiti naujagimio kvėpavimo sutrikimai P24–P28 

3-045 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis  P36 

3-046 Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar 

be jo 
P38 

3-047 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimo bei hematologiniai 

sutrikimai 
P50–P61 

3-048 Likusios perinatalinės būklės P29, P35, P37, P39,  

P70–P96 

3-049 Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
Q00–Q99 

3-050 Įgimta hidrocefalija ir įskilas stuburas (Spina bifida) Q03, Q05 
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3-051 Kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q00–Q02, Q04, 

 Q06–Q07 

3-052 Įgimtos širdies formavimosi ydos Q20–Q24 

3-053 Kitos įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Q25–Q28 

3-054 Dauno (Down) sindromas ir kitos chromosomų anomalijos Q90–Q99 

3-055 Kitos įgimtos formavimosi ydos Q10–Q18, Q30–Q89 

3-056 Simptomai, poţymiai ir anomalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R99 

3-057 Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas R95 

3-058 Kiti simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R94, R96–R99 

3-059 Visos kitos ligos F01–F99, H00–H59, 

 L00–L98, M00–M99 

3-060 Išorinės sergamumo ir mirštamumo prieţastys U50–Y89 

3-061 Transporto įvykiai V00–V99 

3-062 Atsitiktinis skendimas ir panirimas W65–W74 

3-063 Kitas atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas W75–W84 

3-064 Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis X00–X09 

3-065 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir 

jų poveikis 
X40–X49 

3-066 Pasikėsinimas X85–Y09 

3-067 Visos kitos išorinės prieţastys W00–W64, W85–W99, 

 X10–X39, X50–X84, 

 Y10–Y89 

SISTEMINIS MIRŠTAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 4 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ MIRŠTAMUMAS  

RINKTINIS SĄRAŠAS 

4-001 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir 

kolitas 
A09 

4-002 Kitos ţarnyno infekcinės ligos A00–A08 

4-003 Tuberkuliozė A15–A19 

4-004 Stabligė A33, A35 

4-005 Difterija A36 

4-006 Kokliušas A37 

4-007 Meningokokinė infekcija A39 

4-008 Septicemija A40–A41 

4-009 Ūminis poliomielitas A80 

4-010 Tymai B05 
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4-011 Ţmogaus imunodeficito viruso [ŢIV] sukeltos ligos B20–B24 

4-012 Kitos virusų sukeltos ligos A81–B04, B06–B19,  

B25–B34 

4-013 Maliarija B50–B54 

4-014 Likusios tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A20–A32, A38,  

A42–A79, B35–B49,  

B55–B94, B99 

4-015 Leukemija C91–C95 

4-016 Likusieji piktybiniai navikai C00–C90, C96 

4-017 Anemijos D50–D64 

4-018 Likusios kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai 
D65–D89 

4-019 Prasta mityba ir kitų maisto medţiagų trūkumas E40–E64 

4-020 Meningitas G00, G03 

4-021 Likusios nervų sistemos ligos G04–G98 

4-022 Pneumonija J12–J18 

4-023 Kitos ūminės kvėpavimo takų infekcijos J00–J11, J20–J22 

4-024 Virškinimo sistemos ligos K00–K92 

4-025 Motinos veiksnių ir nėštumo bei gimdymo komplikacijų 

poveikis vaisiui ir naujagimiui 
P00–P04 

4-026 Sutrikimai, susiję su nėštumo trukme ir vaisiaus augimu P05–P08 

4-027 Gimdymo trauma P10–P15 

4-028 Vidinė gimdos (intrauterinė) hipoksija P20–P21 

4-029 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas P22 

4-030 Įgimta pneumonija  P23 

4-031 Kiti naujagimio kvėpavimo sutrikimai P24–P28 

4-032 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis  P36 

4-033 Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar 

be jo 
P38 

4-034 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimo bei hematologiniai 

sutrikimai 
P50–P61 

4-035 Likusios perinatalinės būklės P29, P35, P37, P39,  

P70–P96 

4-036 Įgimta hidrocefalija ir įskilas stuburas (Spina bifida) Q03, Q05 

4-037 Kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q00–Q02, Q04, 

 Q06–Q07 

4-038 Įgimtos širdies formavimosi ydos Q20–Q24 

4-039 Kitos įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Q25–Q28 

4-040 Dauno (Down) sindromas ir kitos chromosomų anomalijos Q90–Q99 

4-041 Kitos įgimtos formavimosi ydos Q10–Q18, Q30–Q89 

4-042 Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas R95 
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4-043 Kiti simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R94, R96–R99 

4-044 Visos kitos ligos D00–D48, E00–E34, 

 E65–E89, F01–F99, 

 H00–H95, I00–I99, 

 J30–J98, L00–L98,  

M00–M99, N00–N98 

4-045 Transporto įvykiai V00–V99 

4-046 Atsitiktinis skendimas ir panirimas W65–W74 

4-047 Kitas atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas W75–W84 

4-048 Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis X00–X09 

4-049 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir 

jų poveikis 
X40–X49 

4-050 Pasikėsinimas X85–Y09 

4-051 Visos kitos išorinės prieţastys W00–W64, W85–W99, 

 X10–X39, X50–X84,  

Y10–Y89 

SISTEMINIS SERGAMUMO PRIEŢASČIŲ SĄRAŠAS 

001 Cholera A00 

002 Vidurių šiltinė ir paratifai A01 

003 Šigeliozė A03 

004 Amebiazė A06 

005 Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir 

kolitas 
A09 

006 Kitos ţarnyno infekcinės ligos A02, A04–A05,  

A07–A08 

007 Kvėpavimo takų tuberkuliozė A15–A16 

008 Kita tuberkuliozė A17–A19 

009 Maras A20 

010 Bruceliozė A23 

011 Raupsai A30 

012 Naujagimių stabligė A33 

013 Kita stabligė A34–A35 

014 Difterija A36 

015 Kokliušas A37 

016 Meningokokinė infekcija A39 

017 Septicemija A40–A41 

018 Kitos bakterinės infekcijos A21–A22, A24–A28,  

A31–A32, A38,  

A42–A49 
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019 Įgimtas sifilis A50 

020 Ankstyvasis sifilis A51 

021 Kitas sifilis A52–A53 

022 Gonokokinė infekcija A54 

023 Lytiniu keliu plintančios chlamidijų sukeltos ligos A55–A56 

024 Kitos daţniausiai lytiniu keliu plintančios infekcijos A57–A64 

025 Grįţtamosios karštligės A68 

026 Trachoma A71 

027 Epideminė šiltinė A75 

028 Ūminis poliomielitas A80 

029 Pasiutligė A82 

030 Virusinis encefalitas A83–A86 

031 Geltonoji karštligė A95 

032 Kitos nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir 

virusų sukeltos hemoraginės karštligės 
A90–A94, A96–A99 

033 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltos infekcijos B00 

034 Vėjaraupiai ir juosiančioji pūslelinė B01–B02 

035 Tymai B05 

036 Raudonukė B06 

037 Ūminis hepatitas B B16 

038 Kitas virusinis hepatitas B15, B17–B19 

039 Ţmogaus imunodeficito [ŢIV]sukeltos ligos B20–B24 

040 Kiaulytė B26 

041 Kitos virusų sukeltos ligos A81, A87–A89, 

 B03–B04, B07–B09, 

 B25, B27–B34 

042 Mikozės B35–B49 

043 Maliarija B50–B54 

044 Leišmaniozė B55 

045 Tripanosomozė B56–B57 

046 Šistosomatozė [bilharciozė] B65 

047 Kitos trematodų (plokščiųjų kirmėlių siurbikių) sukeltos 

infekcijos 
B66 

048 Echinokokozė B67 

049 Drakunkuliozė B72 

050 Onchocerkiazė B73 

051 Filariozė B74 

052 Ankilostomiazės B76 

053 Kitos helmintozės B68–B71, B75,  
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B77–B83 

054 Tuberkuliozės pasekmės B90 

055 Poliomielito pasekmės B91 

056 Raupsų pasekmės B92 

057 Kitos infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A65–A67, A69–A70, 

 A74, A77–A79,  

B58–B64, B85–B89,  

B94, B99 

058 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00–C14 

059 Stemplės piktybiniai navikai C15 

060 Skrandţio piktybiniai navikai C16 

061 Gaubtinės ţarnos piktybiniai navikai C18 

062 Rektosigminės jungties, tiesiosios ţarnos, išangės ir 

išangės kanalo piktybiniai navikai 
C19–C21 

063 Kepenų ir intrahepatinių tulţies takų piktybiniai navikai C22 

064 Kasos piktybiniai navikai C25 

065 Kiti virškinimo organų piktybiniai navikai C17, C23–C24, C26 

066 Gerklų piktybiniai navikai C32 

067 Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai C33–C34 

068 Kiti kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai C30–C31, C37–C39 

069 Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai C40–C41 

070 Odos piktybinė melanoma C43 

071 Kiti odos piktybiniai navikai C44 

072 Mezotelinių ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C45–C49 

073 Krūties piktybiniai navikai C50 

074 Gimdos kaklelio piktybiniai navikai C53 

075 Kitų ir nepatikslintų gimdos dalių piktybiniai navikai C54–C55 

076 Kiti moters lytinių organų piktybiniai navikai C51–C52, C56–C58 

077 Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai C61 

078 Kiti vyro lytinių organų piktybiniai navikai C60, C62–C63 

079 Šlapimo pūslės piktybiniai navikai C67 

080 Kiti šlapimą išskiriančių organų piktybiniai navikai C64–C66, C68 

081 Akies ir akies priedų piktybiniai navikai C69 

082 Smegenų piktybiniai navikai C71 

083 Kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai C70, C72 

084 Netiksliai apibrėţti, antriniai, nepatikslintos lokalizacijos ir 

dauginiai piktybiniai navikai 
C73–C80 

085 Hodţkino (Hodgkin) liga C81 

086 Ne Hodţkino (non-Hodgkin) limfoma C82–C85 
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087 Leukemija C91–C95 

088 Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių 

piktybiniai navikai 
C88–C90, C96 

089 Gimdos kaklelio karcinoma in situ D06 

090 Odos gerybiniai navikai D22–D23 

091 Krūties gerybiniai navikai D24 

092 Gimdos lejomioma D25 

093 Kiaušidţių gerybiniai navikai D27 

094 Šlapimo organų gerybiniai navikai D30 

095 Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis 

navikas 
D33 

096 Kiti in situ ir gerybiniai navikai bei neaiškios ir neţinomos 

elgsenos navikai 
D00–D05, D07–D21,  

D26, D28–D29,  

D31–D32, D34–D48 

097 Geleţies stokos anemija D50 

098 Kitos anemijos D51–D64 

099 Kraujo ir kraujodaros organų hemoraginės būklės bei kitos 

ligos 
D65–D77 

100 Tam tikri imuninę sistemą paţeidţiantys sutrikimai D80–D89 

101 Skydliaukės sutrikimai dėl jodo trūkumo E00–E02 

102 Tirotoksikozė E05 

103 Kiti skydliaukės sutrikimai E03–E04, E06–E07 

104 Cukrinis diabetas E09–E14 

105 Prasta mityba E40–E46 

106 Vitamino A trūkumas E50 

107 Kitų vitaminų trūkumas E51–E56 

108 Prastos mitybos ir kitų maisto medţiagų trūkumo padariniai E64 

109 Nutukimas E66 

110 Kraujo tūrio sumaţėjimas E86 

111 Kiti endokrininiai, mitybos ir medţiagų apykaitos sutrikimai E15–E35, E58–E63, 

 E65, E67–E85,  

E87–E89 

112 Demencija F00–F03 

113 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį F10 

114 Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant kitas 

psichoaktyviąsias medţiagas 
F11–F19 

115 Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–F29 

116 Nuotaikos [afektiniai] sutrikimai F30–F39 

117 Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40–F48 

118 Protinis atsilikimas F70–F79 
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119 Kiti psichikos ir elgesio sutrikimai F04–F09, F50–F69,  

F80–F99 

120 Uţdegiminės centrinės nervų sistemos ligos G00–G09 

121 Parkinsono (Parkinson) liga G20 

122 Alcheimerio (Alzheimer) liga G30 

123 Išsėtinė (dauginė) sklerozė G35 

124 Epilepsija G40–G41 

125 Migrena ir kiti galvos skausmo sindromai G43–G44 

126 Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su 

jais susiję sindromai 
G45 

127 Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai G50–G59 

128 Cerebrinis paralyţius ir kiti paralyţiniai sindromai G80–G83 

129 Kitos nervų sistemos ligos G10–G13, G21–G26, 

 G31–G32, G36–G37, 

 G46–G47, 

 G60–G73, G90–G99 

130 Voko uţdegimas H00–H01 

131 Konjunktyvitas ir kitos junginės ligos H10–H13 

132 Keratitas ir kitos odenos bei ragenos ligos H15–H19 

133 Katarakta ir kitos lęšiuko ligos H25–H28 

134 Tinklainės atšokimai ir plyšiai H33 

135 Glaukoma H40–H42 

136 Ţvairumas H49–H50 

137 Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai H52 

138 Aklumas ir silpnas regėjimas H54 

139 Kitos akies ir jos priedinių organų ligos H02–H06, H20–H22,  

H30–H32, H34–H36, 

 H43–H48, H51, H53,  

H55–H59 

140 Vidurinis otitas ir kitos vidurinės ausies bei speninės 

ataugos ligos 
H65–H75 

141 Klausos praradimas H90–H91 

142 Kitos ausies ir speninės ataugos ligos H60–H62, H80–H83,  

H92–H95 

143 Ūminis reumatas I00–I02 

144 Lėtinė reumatinė širdies liga I05–I09 

145 Esencinė (pirminė) hipertenzija I10 

146 Kitos hipertenzinės ligos I11–I15 

147 Ūminis miokardo infarktas I21–I22 

148 Kitos išeminės širdies ligos I20, I23–I25 

149 Plaučių embolija I26 
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150 Laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos I44–I49 

151 Širdies nepakankamumas I50 

152 Kitos širdies ligos I27–I43, I51–I52 

153 Intrakranijinis kraujavimas I60–I62 

154 Smegenų infarktas I63 

155 Insultas, nepatikslintas kaip kraujosruva arba infarktas I64 

156 Kitos cerebrovaskulinės ligos I65–I69 

157 Aterosklerozė I70 

158 Kitos periferinių kraujagyslių ligos I73 

159 Arterijų embolija ir trombozė I74 

160 Kitos arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos I71–I72, I77–I79 

161 Flebitas, tromboflebitas, veninė embolija ir trombozė I80–I82 

162 Apatinių galūnių venų varikozė I83 

163 Hemorojus I84 

164 Kitos kraujotakos sistemos ligos I85–I99 

165 Ūminis faringitas ir ūminis tonzilitas J02–J03 

166 Ūminis laringitas ir tracheitas J04 

167 Kitos ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos J00–J01, J05–J06 

168 Gripas J09–J11 

169 Pneumonija J12–J18 

170 Ūminis bronchitas ir ūminis bronchiolitas J20–J21 

171 Lėtinis sinusitas J32 

172 Kitos nosies ir nosies sinusų ligos J30–J31, J33–J34 

173 Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos J35 

174 Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos J36–J39 

175 Bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių 

ligos  
J40–J44 

176 Astma J45–J46 

177 Bronchektazės J47 

178 Pneumokoniozė J60–J65 

179 Kitos kvėpavimo sistemos ligos J22, J66–J99 

180 Dantų ėduonis K02 

181 Kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai K00–K01, K03–K08 

182 Kitos burnos ertmės, seilių liaukų ir ţandikaulių ligos K09–K14 

183 Skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opa K25–K27 

184 Gastritas ir duodenitas K29 

185 Kitos stemplės, skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos ligos K20–K23, K28,  

K30–K31 
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186 Kirmėlinės ataugos ligos K35–K38 

187 Kirkšnies išvarţa K40 

188 Kitos išvarţos K41–K46 

189 Krono (Crohn) liga ir opinis kolitas K50–K51 

190 Paralyţinis ţarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be 

išvarţos 
K56 

191 Ţarnų divertikulinė liga K57 

192 Kitos ţarnyno ir pilvaplėvės ligos K52–K55, K58–K67 

193 Alkoholinė kepenų liga K70 

194 Kitos kepenų ligos K71–K77 

195 Tulţies pūslės akmenligė ir cholecistitas K80–K81 

196 Ūminis pankreatitas ir kitos kasos ligos K85–K86 

197 Kitos virškinimo sistemos ligos K85–K86, K87–K93 

198 Odos ir poodinių audinių infekcijos L00–L08 

199 Kitos odos ir poodinių audinių ligos L10–L99 

200 Reumatoidinis artritas ir kitos uţdegiminės poliartropatijos M05–M14 

201 Artrozė M15–M19 

202 Įgytos galūnių deformacijos M20–M21 

203 Kitos sąnarių ligos M00–M03, M22–M25 

204 Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30–M36 

205 Kaklo ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos M50–M51 

206 Kitos dorsopatijos M40–M49, M53–M54 

207 Minkštųjų audinių ligos M60–M79 

208 Kaulų tankio ir struktūros paţeidimai M80–M85 

209 Osteomielitas M86 

210 Kitos jungiamojo audinio ir raumenų bei griaučių sistemos 

ligos 
M87–M99 

211 Ūmūs ir greitai progresuojantys nefritiniai sindromai N00–N01 

212 Kitos glomerulų ligos N02–N08 

213 Inkstų kanalėlių intersticinio audinio ligos N10–N16 

214 Inkstų nepakankamumas N17–N19 

215 Inkstų akmenys N20–N23 

216 Cistitas N30 

217 Kitos šlapimo sistemos ligos N25–N29, N31–N39 

218 Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija N40 

219 Kitos priešinės liaukos (prostatos) ligos N41–N42 

220 Sėklidės ir sėklinio virţelio vandenė N43 

221 Apyvarpės perteklius, fimozė ir parafimozė N47 
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222 Kitos vyro lytinių organų ligos N44–N46, N48–N51 

223 Krūties ligos  N60–N64 

224 Salpingitas ir ooforitas N70 

225 Gimdos kaklelio uţdegiminė liga N72 

226 Kitos moters dubens organų uţdegiminės ligos N71, N73–N77 

227 Endometriozė N80 

228 Moters lytinių organų iškritimas (prolapsas) N81 

229 Kiaušidţių, kiaušintakių ir plačiojo raiščio neuţdegiminės 

ligos 
N83 

230 Mėnesinių sutrikimai N91–N92 

231 Menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai N95 

232 Moters nevaisingumas N97 

233 Kiti lytinių ir šlapimo takų sutrikimai N82, N84–N90,  

N93–N94, N96,  

N98–N99 

234 Savaiminis abortas O03 

235 Dirbtinis abortas O04 

236 Kiti abortu pasibaigę nėštumai O00–O02, O05–O09 

237 Edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai per nėštumo 

laikotarpį, gimdant ir pogimdyminiu laikotarpiu 
O10–O16 

238 Pirmeigė placenta, ankstyvas placentos atsiskyrimas ir 

kraujavimas prieš gimdymą 
O44–O46 

239 Kita gimdyvės prieţiūra, susijusi su vaisiumi, amniono 

ertme ir galimomis gimdymo problemomis 
O30–O43, O47–O48 

240 Patologinis gimdymas O64–O66 

241 Kraujavimas po gimdymo O72 

242 Kitos nėštumo ir gimdymo komplikacijos O20–O29, O60–O63, 

 O67–O71, O73–O75,  

O81–O84 

243 Vienavaisis savaiminis gimdymas O80 

244 Komplikacijos, daţniausiai susijusios su pogimdyminiu 

laikotarpiu ir kitomis akušerinėmis būklėmis, 

neklasifikuojamomis kitur 

O85–O99 

245 Motinos veiksnių ir nėštumo komplikacijų bei gimdymo 

poveikis vaisiui ir naujagimiui 
P00–P04 

246 Lėtas vaisiaus augimas, vaisiaus mitybos sutrikimai ir 

sutrikimai dėl trumpo nėštumo bei maţos naujagimio kūno 

masės 

P05–P07 

247 Gimdymo trauma P10–P15 

248                          Vidinė gimdos (intrauterinė) hipoksija            P20–P21 

249 Kiti kvėpavimo sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu P22–P28 

250 Įgimtos infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos P35–P37 
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251 Kitos perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos P38–P39 

252 Vaisiaus ir naujagimio hemolizinė liga P55 

253 Kitos per perinatalinį laikotarpį išsivysčiusios būklės P08, P29, P50–P54,  

P56–P96 

254 Įskilas stuburas (Spina bifida) Q05 

255 Kitos įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q00–Q04 

256 Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Q20–Q28 

257 Lūpos nesuaugimas ir gomurio nesuaugimas Q35–Q37 

258 Plonosios ţarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė Q41 

259 Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos Q38–Q40, Q42–Q45 

260 Kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė) Q53 

261 Kitos įgimtos lytinių organų formavimosi ydos  Q50–Q52, Q54–Q64 

262 Įgimtos klubo sąnario deformacijos Q65 

263 Įgimtos pėdos deformacijos Q66 

264 Kitos įgimtos raumenų ir griaučių sistemos formavimosi 

ydos bei deformacijos 
Q67–Q79 

265 Kitos įgimtos formavimosi ydos Q10–Q18, Q30–Q89 

266 Chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur Q90–Q99 

267 Pilvo ir dubens skausmas R10 

268 Neaiškios kilmės karščiavimas R50 

269 Senatvė R54 

270 Kiti simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
R00–R09, R11–R49, 

 R51–R53, R55–R99 

271 Kaukolės ir veido kaulų lūţimai S02 

272 Kaklo, krūtinės ląstos ir dubens lūţimai S12, S22, S32, T08 

273 Šlaunikaulio lūţimas S72 

274 Kitų galūnių kaulų lūţimai S42, S52, S62, S82,  

S92, T10, T12 

275 Lūţimai, apimantys kelias kūno sritis T02 

276 Tam tikrų ir daugelio kūno vietų išnirimai, panirimai ir 

patempimai  
S03, S13, S23, S33, 

 S43, S53, S63, S73, 

 S83, S93, T03 

277 Akies ir akiduobės trauma S05 

278 Intrakranijinė trauma S06 

279 Kitų vidaus organų traumos S26–S27, S36–S37 

280 Tam tikrų ir daugelio kūno vietų traiškytinės ţaizdos ir 

trauminės amputacijos 
S07–S08, S17–S18, 

 S28, S38, S47–S48, 

 S57–S58, S67–S68, 

 S77–S78, S87–S88,  

S97–S98, T04–T05 

281 Kitos patikslintų, nepatikslintų ir daugelio kūno vietų S00–S01, S04, 
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traumos  S09–S11, S14–S16, 

 S19–S21, S24–S25, 

 S29–S31, S34–S35, 

 S39–S41, S44–S46, 

 S49–S51, S54–S56,  

S59–S61, S64–S66, 

S69–S71, S74–S76, 

 S79–S81, S84–S86, 

 S89–S91, S94–S96,  

S99, T00–T01, 

 T06–T07, T09, T11,  

T13–T14 

282 Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis T15–T19 

283 Nudegimai ir korozijos T20–T32 

284 Apsinuodijimai vaistais ir biologinėmis medţiagomis T36–T50 

285 Medţiagų, daugiausia naudojamų ne medicinos tikslais, 

toksinis poveikis 
T51–T65 

286 Blogo elgesio sindromai T74 

287 Kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai T33–T35, T66–T73, 

 T75–T78 

288 Tam tikros ankstyvos traumų komplikacijos ir chirurginės 

bei terapinės pagalbos komplikacijos, neklasifikuojamos 

kitur 

T79–T89 

289 Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai T90–T98 

290 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose 

pasitikrinti ir išsitirti 
Z00–Z13 

291 Uţkrėstumas be ligos poţymių ţmogaus imunodeficito 

virusu [ŢIV] 
Z21 

292 Asmenys, kurių sveikatai gresia potencialus uţkrečiamųjų 

ligų pavojus 
Z20, Z22–Z29 

293 Konsultavimas dėl kontracepcijos Z30 

294 Patikrinimas prieš gimdymą ir kitas nėštumo stebėjimas Z34–Z36 

295 Gyvi gimę kūdikiai pagal jų gimimo vietas Z38 

296 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo Z39 

297 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl 

specialių procedūrų ir medicinos pagalbos 

 

Z40–Z54 

298 Asmens apsilankymas sveikatos prieţiūros įstaigose dėl 

kitų prieţasčių 
Z31–Z33, Z37,  

Z55–Z99 
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