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Klinikinio kodavimo taisyklių
posistemė IS SVEIDRA
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TIKRINAMA PAGAL KLINIKINIO KODAVIMO
TAISYKLES
Aktyviojo gydymo ir reabilitacijos etapai automatiškai tikrinami
pagal suprogramuotas taisykles

Tikrinama etapo baigimo
metu

Tikrinama kiekvieną mėnesį ir
kas ketvirtį. Kiekvieno mėnesio
3-6 dienomis į SPAP stebėsenos /
kontrolės formą įkeliami atvejai,
atrinkti pagal klinikinio kodavimo
tikrinimo taisykles
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AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO
KODAVIMO TAISYKLĖS (KKT)
• Nuo 2019 metų pradėta IS SVEIDRA SPAP ligoninių teikiamų
aktyviojo gydymo atvejų duomenų (forma Nr. 066/a-LK) automatinė
kontrolė uždarant statistinę kortelę (šiuo metu veikia 204 taisyklės).
• Taisyklių sąrašas skelbiamas adresu http://www.vlk.lt/veikla/veiklossritys/klinikinis-kodavimas skiltyje „Klinikinio kodavimo kokybės
stebėsenos taisyklės“ (iš viso 395 taisyklės).

Stebėsena vykdoma vadovaujantis VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 8
d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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KKT VEIKIMAS

7

KLAIDOS PAAIŠKINIMAS

Cukrinis diabetas su pėdos opa (04-003v1 – KKT taisyklės kodas)
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KKT KODO STRUKTŪRA
Kodas

Rodiklių grupė

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos
Navikai
Kraujodaros sistema
Endokrininė sistema
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistema
Akių ligos
Ausų, nosies ir gerklės ligos
Kraujotakos sistema
Kvėpavimo sistema
Virškinimo sistema
Oda ir poodis
Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema
Šlapimo sistema
Akušerija ir ginekologija
Neonatologija
Įgimta patologija
Simptomai
Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai
Pooperacinės komplikacijos
Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys
Kita

Taisyklės numeris nurodytoje grupėje
(kiekvienoje grupėje taisyklės numeris
pradedamas skaičiuoti nuo 1)

04-003v1
Taisyklės versijos numeris
(kiekviena taisyklė pradedama nuo 1
versijos)
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TERAPINIŲ ATVEJŲ KLINIKINIO
KODAVIMO AUTOMATINIO TIKRINIMO
TAISYKLĖS

AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO
KODAVIMO TAISYKLĖS
Grupės kodas

TEMA

Rodiklių skaičius

01

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos

1

02

Navikai

03

Kraujodaros sistema

04

Endokrininė sistema

05

Psichikos ir elgesio sutrikimai

06

Nervų sistema

5

08

Ausų, nosies ir gerklės ligos

1

09

Kraujotakos sistema

19

10

Kvėpavimo sistema

3

11

Virškinimo sistema

7

12

Oda ir poodis

1

13

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

9

14

Šlapimo sistema

7

15

Akušerija ir ginekologija

5

16

Neonatologija

18

Simptomai

2

19

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

47

21

Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys

1

22

Kita

4

4

VISO:

76
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01 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ
SUKELIAMOS LIGOS

Eil.
Nr.

KKT
taisyklės
numeris

1 01-004

Tema

Tam tikros
infekcinės ir
parazitų
sukeliamos ligos

Pavadinimas

ŽIV infekcija

Taisyklės
tipas

Kritinis

Taisyklės aprašymas

Kortelėje gali būti nurodyti šie su ŽIV infekcija susiję
kodai: vienas ar keli kodai iš kodų grupės B20–B24
(išskyrus kodą B23.0) arba B23.0, arba Z21, arba R75
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01 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ
SUKELIAMOS LIGOS (1)
01-004 ŽIV infekcija
Kortelėje gali būti nurodyti šie su ŽIV infekcija susiję kodai: vienas ar keli kodai
iš kodų grupės B20–B24 (išskyrus kodą B23.0)
B20 Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos išsivysčiusios
infekcijos ir parazitų sukeltos ligos
B21 Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai
navikai
B22 Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos
patikslintos ligos
B23.8 ŽIV sukelta liga, sukėlusi kitas patikslintas būkles
B24 Nepatikslinta žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga
arba B23.0 Ūminis ŽIV infekcijos sindromas
arba Z21 Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito [ŽIV] virusu
arba R75 Laboratoriniai žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] radiniai
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01 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ
SUKELIAMOS LIGOS (2)
PAVYZDYS: ŽIV užsikrėtusiam pacientui nustatyta limfoma ir hepatitas C, taip
pat jam yra neutropenija, kurią sukėlė chemoterapiniai preparatai.
C83.3 Difuzinė didelių B ląstelių limfoma
B21 Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai
navikai
B18.2 Lėtinis virusinis hepatitas C
M9680/3 Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, neklasifikuojama kitaip
D70 Agranulocitozė
Y44.9 Kitų ir nepatikslintų preparatų, pirmiausiai veikiančių kraujo sudėtines
dalis nepageidaujamas poveikis
Y92.22 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis
Z21 Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito [ŽIV] virusu
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ENDOKRININĖ SISTEMA
Eil. KKT
nr. numeris

Tema

Endokrininė
1 04-011
sistema

Pavadinimas

Taisyklės
tipas

Cukrinis diabetas su koma

Kritinis

Kritinis

2 04-012

Endokrininė
sistema

Diabetinė retinopatija

3 04-016

Endokrininė
sistema

Cukrinis diabetas su acidoze
Kritinis
ir blogai kontroliuojamas

4 04-013

Endokrininė
sistema

Cukrinis diabetas su
atsparumo insulinui
požymiais

Kritinis

Taisyklės aprašymas

Jei nurodomas cukrinio diabeto su koma diagnozės kodas (E1.02, E1-.12, E1-.14, E1-.16), kodo R40.- Mieguistumas
(somnolencija), sustingimas (stuporas) ir koma nurodyti nereikia
Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš diabetinės retinopatijos
diagnozės kodų: E1-.31, E1-.32, E1-.33, arba E1-.35 (koduojama
tik pati sunkiausia stadija)
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš cukrinio diabeto
kodų: E1-.65 Cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas arba E1.1 Cukrinis diabetas su acidoze
Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu E66
Nutukimas ar kodu K76.0 Kepenų suriebėjimas,
neklasifikuojamas kitur ir koduojama tarpinė hiperglikemija ar
cukrinis diabetas (išskyrus I tipo), turi būti nurodomas tarpinės
hiperglikemijos ar cukrinio diabeto su atsparumo insulinui
požymiais kodas (atitinkamai E09.72, E11.72, E13.72, E14.72).
Kodas E66 ir kodas K76.0 gali būti nurodomi tik tada, kai tai
atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo
kriterijus
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ENDOKRININĖ SISTEMA (1)
04-011 Cukrinis diabetas su koma
Jei nurodomas cukrinio diabeto su koma diagnozės kodas:
E1-.02 cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma
E1-.12 cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma
E1-.14 cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma
E1-.16 cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su
koma
kodo R40.- Mieguistumas (somnolencija), sustingimas (stuporas) ir koma
nurodyti nereikia.
PAVYZDYS: Pacientė hospitalizuota komoje, serga I-o tipo cukriniu
diabetu.
E10.12 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma
R40.2
R40.2 Koma,
Koma, nepatikslinta
nepatikslinta
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ENDOKRININĖ SISTEMA (2)
04-012 Diabetinė retinopatija
Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš diabetinės retinopatijos
diagnozės kodų:
E1-.31 cukrinis diabetas su bazine retinopatija
E1-.32 cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija
E1-.33 cukrinis diabetas su proliferacine retinopatija
arba E1-.35 cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga
(koduojama tik pati sunkiausia stadija)
PAVYZDYS: 2 tipo blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu sergantis pacientas
buvo paguldytas į ligoninę. Pacientui taip pat buvo diagnozuota tinklainės
išemija ir atšoka.
E11.65 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas
E11.32 2 tipo cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija
E11.35 2 tipo cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga
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ENDOKRININĖ SISTEMA (3)
04-016 Cukrinis diabetas su acidoze ir blogai kontroliuojamas
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš cukrinio diabeto kodų:
E1-.65 Cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas arba
E1-.1- Cukrinis diabetas su acidoze

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl blogai kontroliuojamo 2 tipo cukrinio
diabeto su ketoacidoze.
E11.11 2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos
E11.65 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas
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ENDOKRININĖ SISTEMA (4)
04-013 Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais
Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu
E66 Nutukimas ar kodu
K76.0 Kepenų suriebėjimas, neklasifikuojamas kitur
ir koduojama tarpinė hiperglikemija ar cukrinis diabetas (išskyrus I tipo), turi
būti nurodomas tarpinės hiperglikemijos ar cukrinio diabeto su atsparumo
insulinui požymiais kodas:
E09.72 Tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais
E14.72 Nepatikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais
Kodas E66 ir kodas K76.0 gali būti nurodomi tik tada, kai tai atitinka
pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus
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ENDOKRININĖ SISTEMA (5)
PAVYZDYS: Nutukęs pacientas dėl blogai kontroliuojamo 2 tipo
cukrinio diabeto stacionarizuotas į Endokrinologinį skyrių. Nustatyta
foninė retinopatija, polineuropatija, senatvinė katarakta. Nutukimas
negydytas.
E11.65 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas
E11.31 2 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija
E11.39 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija
E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija
E66.0 Nutukimas dėl kalorijų pertekliaus
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais

20

08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS
Eil.
Nr.

KKT
numeris

1 08-004

Tema

Ausų, nosies ir
gerklės ligos

Pavadinimas

Tonsilių ir adenoidų
hipertrofija

Taisyklės
tipas

Kritinis

Taisyklės aprašymas
Jei nustatyta tonsilių ir
adenoidų hipertrofija, vietoj
dviejų kodų – J35.1 Tonzilių
hipertrofija ir J35.2 Adenoidų
hipertrofija – kortelėje turi
būti nurodomas vienas kodas
J35.3 Tonzilių hipertrofija su
adenoidų hipertrofija
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08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS (1)
08-004 Tonsilių ir adenoidų hipertrofija
Jei nustatyta tonsilių ir adenoidų hipertrofija, vietoj dviejų kodų – J35.1
Tonzilių hipertrofija ir J35.2 Adenoidų hipertrofija – kortelėje turi būti
nurodomas vienas kodas J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų
hipertrofija.
PAVYZDYS: Pacientas atvyko tonzilių ir adenoidų pašalinimui dėl
tonzilių ir adenoidų hipertrofijos.
J35.1 Tonzilių hipertrofija
J35.2 Adenoidų hipertrofija
J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija
41789-01 [412] Tonzilektomija su adenoidektomija
92514-29 [1910] Bendroji anestezija, ASA 29
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10 KVĖPAVIMO SISTEMA
Eil.
Nr.

KKT
numeris

Tema

Pavadinimas

Taisyklės
tipas

1 10-011

Kvėpavimo
Skystis pleuros ertmėje
sistema

Kritinis

2 10-02-001

Kvėpavimo Kombinuota dirbtinė plaučių
sistema
ventiliacija (1)

Kritinis

3 10-02-002

Kvėpavimo Kombinuota dirbtinė plaučių
sistema
ventiliacija (2)

Kritinis

Taisyklės aprašymas
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš
skysčio pleuros ertmėje kodų: C78.2, J90,
J91, J94.0, J94.8 arba R09.1
Jei naujagimiui (amžius dienomis
hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.)
atliekama neinvazinė DPV, kuri trunka
ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu
92209-02 [570] Neinvazinė dirbtinė plaučių
ventiliacija, ≥ 96 val., ir nenutrūkstama
DPV, žymima kodu iš kodų bloko [569],
papildomai turi būti nurodytas kombinuotos
DPV kodas 92211-00 [571]
Jei naujagimiui (amžius dienomis
hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.)
atliekama nenutrūkstama DPV, kuri trunka
ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu
13882-02 [569] Nenutrūkstama dirbtinė
plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., ir neinvazinė
DPV, žymima kodu iš kodų bloko [570],
papildomai turi būti nurodytas kombinuotos
DPV kodas 92211-00 [571]
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10 KVĖPAVIMO SISTEMA (1)
10-011 Skystis pleuros ertmėje
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš skysčio pleuros ertmėje kodų:
C78.2 Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas,
J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur,
J91 Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur,
J94.0 Chilozinis skystis pleuros ertmėje,
J94.8 Kitos patikslintos pleuros būklės (hidrotoraksas)
arba R09.1 Pleuritas

PAVYZDYS: Pacientė, serganti piktybiniu krūties naviku, metastazavusiu pleuroje,
stacionarizuota dėl skysčio pleuros ertmėje, atlikta diagnostinė torakocentezė.
C78.2 Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas (apima piktybinį pleuritą)
J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur
C50.8 Krūties išplitęs piktybinis navikas
M8500/3 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8500/6 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
38800-00 [560] Diagnostinė torakocentezė
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10 KVĖPAVIMO SISTEMA (2)
10-02-001 ir 10-02-002 Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija
Jei naujagimiui taikoma invazinė ir neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija ir
jų suminis laikas viršija 96 valandas, papildomai suteikiamas kodas 9221100 [571] Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija >= 96 val.
ACS 1615 Specifinės ligos ir intervencijos, susijusios su sergančiu naujagimiu
PAVYZDYS: Neišnešiotam naujagimiui buvo taikyta invazinė DPV 10 dienų, o
vėliau – neinvazinė plaučių ventiliacija 3 dienas.
P07.22 Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas 24 savaičių ar ilgesnis,
tačiau trumpesnis nei 28 savaitės
P07.03 Labai maža naujagimio kūno masė, 750-999 g
P22.0 Naujagimio kvėpavimo sutrikimo sindromas
13882-02 [569] Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val.
92209-01 [570] Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, > 24 val. ir < 96 val.
92211-00 [571] Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija >= 96 val.
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA

Eil.
Nr.

KKT
numeris

Tema

Pavadinimas

1 11-017

Virškinimo Tulžies latakų akmuo su
sistema
obstrukcija

2 11-018

Virškinimo Tulžies latako obstrukcija ir
sistema
gelta

3 11-027

Virškinimo Storosios žarnos polipo
sistema
šalinimas

Taisyklės
tipas

Taisyklės aprašymas

Kritinis

Jei nurodomas tulžies latakų akmens su
obstrukcija diagnozės kodas (K80.51,
K80.41, K80.31), kodo K83.1 Tulžies latako
obstrukcija nurodyti nereikia

Kritinis

Jei nurodomas tulžies latako obstrukcijos
diagnozės kodas (K83.1), kodo R17 Gelta
nurodyti nereikia

Kritinis

Jei atliekamas endoskopinis polipo iš
storosios žarnos šalinimas, žymimas kodu
32087-00 [911], 32093-00 [911], 32078-00
[910] arba 32081-00 [910], turi būti
nurodytas diagnozės kodas K63.5, K62.1,
K62.0, D01.0-3, D12, D17.5, D37.4, D37.5,
D37.79, C18, C19, C20, C21 ar pan.
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA
Eil. KKT
nr. numeris

4 11-020

Tema

Virškinimo
sistema

5 11-021

Virškinimo
sistema

6 11-023

Virškinimo
sistema

7 11-024

Virškinimo
sistema

Pavadinimas

Žarnų sąaugos

Žarnų sąaugos su
obstrukcija

Žarnų divertikulinė liga

Kitas apendicitas su
peritonitu

Taisyklės
tipas

Taisyklės aprašymas

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas K56.5 Žarnų sąaugos su
obstrukcija, kodo K66.0 Pilvaplėvės sąaugos arba N73.6
Moters dubens pilvaplėvės sąaugos nurodyti nereikia

Kritinis

Jei nustatyta žarnų sąaugos su obstrukcija, vietoj dviejų kodų
- K66.0 Pilvaplėvės sąaugos ir K56.6 Kita ir nepatikslinta
žarnų obstrukcija arba K56.7 Žarnų nepraeinamumas,
nepatikslintas - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas
K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija (išskyrus atvejus, kai
kortelėje nurodyti piktybinių navikų kodai C16-C26; D37;
C78.4-C78.6; C76.2; C76.3)

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais K57.0,
K57.2, K57.4 arba K57.8 (apima peritonitą), neturi būti
nurodomas kodas K65 Peritonitas ir (arba) K63.1 Žarnos
perforacija (netrauminė)

Kritinis

Jei nustatytas apendicitas su peritonitu, vietoj dviejų kodų K36 Kitas apendicitas arba K37 Nepatikslintas apendicitas ir
K65.0 Ūminis peritonitas - kortelėje turi būti nurodomas
vienas kodas K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu
peritonitu arba K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu
peritonitu
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (1)
11-017 Tulžies latakų akmuo su obstrukcija
Jei nurodomas tulžies latakų akmens su obstrukcija diagnozės kodas:
K80.31 Tulžies latakų akmuo, su cholangitu, su obstrukcija
K80.41 Tulžies latakų akmuo, su cholecistitu, su obstrukcija
K80.51 Tulžies latakų akmuo, be cholangito ar cholecistito, su
obstrukcija
kodo K83.1 Tulžies latako obstrukcija nurodyti nereikia
PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl tulžies latakų akmenligės, atliktas akmenų
šalinimas iš bendrojo tulžies latako.
K80.31 Tulžies latakų akmuo, su cholangitu, su obstrukcija
K83.1 Tulžies latako obstrukcija
30485-01 [963] Endoskopinė sfinkterotomija su akmenų pašalinimu iš
bendrojo tulžies latako

92514-30 [1910] Bendroji anestezija, ASA 30
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (2)
11-018 Tulžies latako obstrukcija ir gelta
Jei nurodomas tulžies latako obstrukcijos diagnozės kodas (K83.1 Tulžies
latako obstrukcija), kodo R17 Gelta nurodyti nereikia
PAVYZDYS: Pacientė atvyko dėl viso kūno pageltimo, pilvo skausmo.
Anksčiau buvo šalinta tulžies pūslė dėl akmenligės. Dabar atlikta ERC,
sfinkterotomija, tulžies latakų stentavimas.
K83.1 Tulžies latako obstrukcija
R17
R17 Gelta
Gelta
30484-01 [957] Endoskopinė retrogradinė cholangiografija [ERC]
30485-00 [963] Endoskopinė sfinkterotomija
30491-00 [958] Endoskopinis kitų tulžies latakų dalių stentavimas
92514-39 [1910] Bendroji anestezija, ASA 39
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (3)
11-027 Jei atliekamas endoskopinis polipo iš storosios žarnos šalinimas:
32087-00 [911] Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kartu su polipektomija
32093-00 [911] Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kartu su polipektomija
32078-00 [910] Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≤ 9 polipus
32081-00 [910] Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≥ 10 polipų
turi būti nurodytas ir diagnozės kodas:
K63.5- Storosios (gaubtinės) žarnos polipas
K62.1 Tiesiosios žarnos polipas
K62.0 Išangės polipas
D01.0-3 Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo karcinoma in situ
D12.- Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo gerybinis navikas
D17.5 Pilvo ertmės organų riebalinio audinio gerybinis navikas
D37.4 Storosios (gaubtinės) žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.5 Tiesiosios žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.79 Kitų patikslintų virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
C18.- Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas
C19 Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas
C20 Tiesiosios žarnos piktybinis navikas
C21.- Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas ir pan.
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (4)
11-020 Žarnų sąaugos
Jei nurodomas diagnozės kodas K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija, kodo K66.0
Pilvaplėvės sąaugos arba N73.6 Moters dubens pilvaplėvės sąaugos nurodyti nereikia

11-021 Žarnų sąaugos su obstrukcija
Jei nustatyta žarnų sąaugos su obstrukcija, vietoj dviejų kodų - K66.0 Pilvaplėvės
sąaugos ir K56.6 Kita ir nepatikslinta žarnų obstrukcija arba K56.7 Žarnų
nepraeinamumas, nepatikslintas - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas K56.5
Žarnų sąaugos su obstrukcija (išskyrus atvejus, kai obstrukciją sukėlė ne sąaugos)
PAVYZDYS: 76 metų amžiaus vyras buvo hospitalizuotas dėl plonojo žarnyno
obstrukcijos dėl sąaugų. Buvo atlikta plonosios žarnos rezekcija su anastomoze,
taikant bendrąją anesteziją.
K56.6 Kita ir nepatikslinta žarnų obstrukcija
K66.0 Pilvaplėvės sąaugos
K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija
30566-00 [895] Plonosios žarnos rezekcija ir anastomozė
92514-29 [1910] Bendroji anestezija, ASA 29
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (5)
11-023 Žarnų divertikulinė liga
Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais:
K57.0 Divertikulinė plonosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu,
K57.2 Divertikulinė storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu,
K57.4 Divertikulinė plonosios ir storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu
K57.8 Divertikulinė žarnų liga, vieta nepatikslinta, su perforacija ir abscesu
neturi būti nurodomas kodas K65 Peritonitas ir (arba) K63.1 Žarnos perforacija
(netrauminė)
PAVYZDYS: Pacientui dėl divertikulinės storosios žarnos ligos su perforacija ir
abscesu atlikta storosios žarnos rezekcija.
K57.2 Divertikulinė storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu, divertikuliozė,
kai kraujavimas nenurodytas
K65.0 Ūminis peritonitas
32000-00 [913] Lokali storosios žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą
92514-30 [1910] Bendroji anestezija, ASA 30
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11 VIRŠKINIMO SISTEMA (6)
11-024 Kitas apendicitas su peritonitu
Jei nustatytas apendicitas su peritonitu, vietoj dviejų kodų - K36 Kitas
apendicitas arba K37 Nepatikslintas apendicitas ir K65.0 Ūminis peritonitas kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas:
K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu arba
K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu
PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl apendicito su peritonitu. Atlikta laparoskopinė
apendektomija.
K36 Kitas apendicitas
K65.0 Ūminis peritonitas
K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu
30572-00 [926] Laparoskopinė apendektomija
92514-10 [1910] Bendroji anestezija, ASA 10
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12 ODA IR POODIS
Eil. nr.

1

KKT
numeris

12-007

Tema

Oda ir poodis

Pavadinimas

Taisyklės
tipas

Spaudimo sukeltas
Kritinis
sužalojimas

Taisyklės aprašymas

Negali būti nurodomas nepatikslintos vietos pragulos
diagnozės kodas (L89.-0 Spaudimo sukeltas sužalojimas,
vieta nepatikslinta). Jei spaudimo sukeltas sužalojimas
neatitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo
kriterijų, kodo L89.-0 nurodyti nereikia
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12 ODA IR POODIS (1)
12-007 Oda ir poodis
Negali būti nurodytas nepatikslintos vietos pragulos kodas (L89.-0 Spaudimo
sukeltas sužalojimas, vieta nepatikslinta)

Pastaba. Jei pragula neatitinka nei pagrindinės nei gretutinės diagnozių
kodavimo kriterijų, jos nekoduoti.
PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl hipertenzinės širdies ligos su širdies
nepakankamumu. Taip pat jam buvo pragula sėdynkaulio srityje. Atlikta odos ir
poodinio audinio negyvybingų audinių ekscizija.
I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu)
L89.20 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, vieta nepatikslinta
L89.25 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, sėdynkaulis
90665-00 [1628] Ekscizinis odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių
pašalinimas

35

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA
Eil.
Nr.

KKT
numeris

Tema

Pavadinimas

Taisyklės
tipas

Taisyklės aprašymas

1 15-024

Akušerija ir Gimdos miomos
ginekologija šalinimo operacija

Kritinis

Jei atliekama gimdos miomos šalinimo operacija,
žymima intervencijos kodu 35623-00 [1266] Gimdos
miomektomija, atliekant histeroskopiją, kodu 3564901 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant
laparoskopiją arba kodu 35649-03 [1266] Gimdos
miomektomija, turi būti nurodomas atitinkamas
diagnozės kodas – D25 arba D39.0

2 15-025

Akušerija ir Tariamasis
ginekologija gimdymas

Kritinis

Gimdymo atvejais tariamojo gimdymo kodas (O47.Tariamasis gimdymas) negali būti nurodomas

3 15-026

Akušerija ir Gimdymas per
ginekologija cezario pjūvį

Kritinis

Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu O82 Vienavaisis
gimdymas per cezario pjūvį, prie gretutinių diagnozių
turi būti nurodoma cezario pjūvio atlikimo priežastis

Kritinis

Jei atliekamas gimdymo veiklos sužadinimas,
žymimas kodu iš kodų bloko [1334] Medikamentinis
arba instrumentinis gimdymo sužadinimas, gimdymo
veiklos sustiprinimo kodas iš kodų bloko [1335]
Natūralios gimdymo veiklos medikamentinis arba
instrumentinis sustiprinimas nenurodomas

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų:
Z37 Gimdymo rezultatas arba Z39 Stebėjimas ir
ištyrimas po gimdymo

4 15-027

Gimdymo
Akušerija ir
sužadinimas ir
ginekologija
sustiprinimas

5 15-029

Gimdymas arba
Akušerija ir
stebėjimas po
ginekologija
gimdymo
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AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (1)
15-024 Gimdos miomos šalinimo operacija
Jei atliekama gimdos miomos šalinimo operacija, žymima intervencijos
kodu:
35623-00 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją
35649-01 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją
35649-03 [1266] Gimdos miomektomija
turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – D25 Gimdos
lejomioma arba D39.0 Gimdos neaiškios ar nežinomos eigos
navikas (išimtiniais atvejais – C54, C55, D07.3 arba D07.0)
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AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (2)
15-025 Tariamasis gimdymas
Gimdymo atvejais tariamojo gimdymo kodas (O47.- Tariamasis
gimdymas) negali būti nurodomas.
PAVYZDYS: Atvykusi pacientė skundėsi skausmu apatinėje pilvo dalyje,
nereguliariais gimdos susitraukimais. Po kelių valandų išsivystė reguliari
gimdymo veikla, pacientė pagimdė.
O80 Vienavaisis savaiminis gimdymas
O47.1 Tariamasis gimdymas po 37 nėštumo savaičių
Z37.0 Vienas gyvas naujagimis
90467-00 [1336] Savaiminis gimdymas esant galvos pirmeigai
92506-30 [1333] Nervų blokada natūralaus gimdymo metu, ASA 30
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AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (3)
15-026 Gimdymas per cezario pjūvį
Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu O82 Vienavaisis gimdymas per cezario
pjūvį, prie gretutinių diagnozių turi būti nurodoma cezario pjūvio atlikimo
priežastis.
PAVYZDYS: Pacientei dėl vaisiaus sėdmenų pirmeigos atliktas cezario pjūvis.
O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį
O32.1 Nėščiosios priežiūra esant vaisiaus sėdmenų pirmeigai
O60.1 Priešlaikinis savaiminis gimdymas ir priešlaikinis vaisiaus gimimas
O09.5 Nėštumo trukmė 34-<37 savaitės
Z37.0 Vienas gyvas naujagimis
16520-03 [1340] Apatinio segmento skubus cezario pjūvis
92514-30 [1910] Bendroji anestezija, ASA 30
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AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (4)
15-027 Gimdymo sužadinimas ir sustiprinimas
Jei atliekamas gimdymo veiklos sužadinimas, žymimas kodu iš kodų bloko [1334]
Medikamentinis arba instrumentinis gimdymo sužadinimas:
90465-00 Gimdymo medikamentinis sužadinimas oksitocinu
90465-01 Gimdymo medikamentinis sužadinimas prostaglandinais
90465-02 Kitas gimdymo medikamentinis sužadinimas
90465-03 Gimdymo instrumentinis sužadinimas, dirbtinai praplėšiant vaisiaus vandenų
pūslę (amniotomija)
90465-04 Kitas gimdymo instrumentinis sužadinimas
90465-05 Gimdymo medikamentinis ir instrumentinis sužadinimas
gimdymo veiklos sustiprinimo kodas iš kodų bloko [1335] Natūralios gimdymo veiklos
medikamentinis arba instrumentinis sustiprinimas:
90466-00 Medikamentinis gimdymo veiklos sustiprinimas gimdymui prasidėjus
90466-01 Gimdymo veiklos instrumentinis sustiprinimas
90466-02 Gimdymo veiklos medikamentinis ir instrumentinis sustiprinimas
nenurodomas
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AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (5)
15-029 Gimdymas arba stebėjimas po gimdymo
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų: Z37 Gimdymo
rezultatas arba Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo.
PAVYZDYS: Pacientė neplanuotai pagimdė namuose vaiką, o placenta
užgimė jau nuvežus gimdyvę į ligoninę. Dėl užsilikusios placentos pacientė
nekraujavo.
O73.0 Užsilikusi placenta be kraujavimo,
Z39.0- Stebėjimas ir ištyrimas iš karto po gimdymo
Z37.0 Vienas gyvas naujagimis
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18 SIMPTOMAI

Eil.
Nr.

KKT
numeris

1 18-001

2 18-002

Tema

Simptomai

Simptomai

Pavadinimas

Ascitas

Kacheksija

Taisyklės
tipas

Taisyklės aprašymas

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas C78.6
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis
piktybinis navikas, kodo R18 Ascitas nurodyti
nereikia

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš
kacheksijos kodų: R64 Kacheksija, E41 Išsekimas
dėl prastos mitybos arba C80.9 Piktybinis navikas,
pirminis, nepatikslintas (kacheksija)
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18 SIMPTOMAI (1)
18-001 Ascitas
Jei nurodomas diagnozės kodas C78.6 Retroperitoninio tarpo ir
pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas, kodo R18 Ascitas nurodyti
nereikia.
PAVYZDYS: Pacientui dėl piktybinio ascito atlikta abdominalinė paracentezė.

C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas
C18.3 Kepenų linkio piktybinis navikas

M8140/3 Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8140/6 Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip
R18 Ascitas
30406-00 [983] Abdominalinė paracentezė
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18 SIMPTOMAI (2)
18-002 Kacheksija
Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš kacheksijos kodų: R64 Kacheksija,
E41 Išsekimas dėl prastos mitybos arba C80.9 Piktybinis navikas, pirminis,
nepatikslintas (kacheksija).
PAVYZDYS: Pacientė, serganti skrandžio vėžiu, gydyta chemoterapija. Dėl
išsekimo atlikta pilna parenterinė mityba.
C16.2 Skrandžio kūno piktybinis navikas
C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas
M8140/3 Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8140/6 Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip
R64 Kacheksija
E41 Išsekimas dėl prastos mitybos
96199-00 [1920] Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis
preparatas
96199-07 [1920] Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, maistingoji
medžiaga
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20 IŠORINĖS SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO PRIEŽASTYS
Eil.
Nr.

KKT
numeris

1 21-006

Tema

Pavadinimas

Išorinės
sergamumo Vaisto
ir
nepageidaujamas
mirtingumo poveikis
priežastys

Taisyklės
tipas

Kritinis

Taisyklės aprašymas
Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima vaisto
sukelto nepageidaujamo poveikio kodais – L10.5,
L23.3, L24.4, L25.1, L27.0, L27.1, L43.2, L56.1,
L64.0, G21.0, G21.1, G24.0, G25.4, G25.6, G44.4,
G62.0, G72.0, H26.3, H40.6, D52.1, D59.0, D59.2,
D61.1, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E66.1,
I95.2, R50.2, M10.2, M32.0, M34.2, M80.4, M81.4,
M83.5, M87.1, P58.4, K85.3, J70.2, J70.3 arba J70.4,
turi būti nurodomi 2 išorinių priežasčių kodai:
vaisto, kuris sukėlė nepageidaujamą poveikį, kodas
iš kodų grupės Y40–Y59 ir įvykio vietos kodas Y92
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20 IŠORINĖS SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO PRIEŽASTYS (1)
21-006 Vaisto nepageidaujamas poveikis
Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima vaisto sukelto nepageidaujamo poveikio
kodais – L10.5, L23.3, L24.4, L25.1, L27.0, L27.1, L43.2, L56.1, L64.0, G21.0, G21.1,
G24.0, G25.4, G25.6, G44.4, G62.0, G72.0, H26.3, H40.6, D52.1, D59.0, D59.2,
D61.1, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E66.1, I95.2, R50.2, M10.2, M32.0, M34.2,
M80.4, M81.4, M83.5, M87.1, P58.4, K85.3, J70.2, J70.3 arba J70.4, turi būti
nurodomi 2 išorinių priežasčių kodai: vaisto, kuris sukėlė nepageidaujamą poveikį,
kodas iš kodų grupės Y40–Y59 ir įvykio vietos kodas Y92.-

PAVYZDYS: Bėrimas, atsiradęs vartojant gydytojo paskirtą peniciliną.
L27.0 Vaistų ir medikamentų sukeltas išplitęs odos bėrimas
Y40.0 Penicilinai
Y92.22 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis
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KITA
Eil.
Nr.

KKT
numeris

1 22-011

2 22-012

3 22-03-001

4 22-03-002

Tema

Kita

Kita

Pavadinimas

Pagrindinės
intervencijos
žymėjimas

Taisyklės
tipas

Kritinis

Išrašymo būdas
Kritinis
– "Mirtis"

Kita

Kelių sričių
kompiuterinė
Kritinis
tomografija su
kontrastu

Kita

Kelių sričių
kompiuterinė
Kritinis
tomografija be
kontrasto

Taisyklės aprašymas
Negali būti nurodomi kaip pagrindinės intervencijos kodai šie
intervencijų kodai – 90343-00 [1011] Endoskopinė procedūra,
pereinanti į atvirą procedūrą, 90343-01 [1011] Laparoskopinė
procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą ir 90613-00 [1579]
Artroskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą
Jei pacientui konstatuota mirtis, žymima diagnozės kodu iš kodų
grupės R95–R99 arba kodu iš kodų grupės O95–O97, kodu P95
arba kodu I46.1, paciento išrašymo būdas turi būti nurodomas: „9
– mirtis“
Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT)
su kontrastu, vietoj dviejų kodų – 56407-00 [1962] ir 56412-00
[1964] – reikia nurodyti vieną – 56507-00 [1963] Pilvo ir dubens
kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga. Jei
atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT su kontrastu, vietoj trijų
kodų – 56407-00 [1962], 56412-00 [1964] ir 56307-00 [1960] –
reikia nurodyti vieną kodą – 56807-00 [1961] Krūtinės ląstos, pilvo
ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine
medžiaga
Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija
(KT), vietoj dviejų kodų – 56401-00 [1962] ir 56409-00 [1964] –
reikia nurodyti vieną – 56501-00 [1963] Pilvo ir dubens
kompiuterinė tomografija. Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės
KT, vietoj trijų kodų – 56301-00 [1960], 56401-00 [1962] ir 5640900 [1964] – reikia nurodyti vieną kodą – 56801-00 [1961] Krūtinės
ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija
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21 KITA (1)
22-011 Pagrindinės intervencijos žymėjimas
Negali būti nurodomi kaip pagrindinės intervencijos kodai šie intervencijų
kodai:
90343-00 [1011] Endoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą,
90343-01 [1011] Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą
90613-00 [1579] Artroskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą

22-012 Išrašymo būdas – "Mirtis"
Jei pacientui konstatuota mirtis, žymima diagnozės kodu iš kodų grupės:
R95–R99 Nepatikslintos ir nežinomos mirties priežastys
O95 Akušerinė mirtis dėl nepatikslintos priežasties
O96 Mirtis dėl bet kurios akušerinės priežasties, įvykusi vėliau nei 42 dienos, bet
ankščiau nei vieneri metai po gimdymo
O97 Mirtis dėl akušerinės priežasties padarinių
P95 Vaisiaus mirtis dėl nepatikslintos priežasties
I46.1 Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta

paciento išrašymo būdas turi būti nurodomas: „9 – mirtis“
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21 KITA (2)
PAVYZDYS: Pacientas gydytas stacionare dėl širdies nepakankamumo ir
prieširdžių virpėjimo. Gydymo metu ligonio būklė staiga pablogėjo, sustojo
širdis, nustojo kvėpuoti, pradėtas gaivinimas pagal protokolą, ligonis
atgaivintas. Po savaitės patenkinamoje būklėje ligonis išrašytas namo.
I50.0 Stazinis širdies nepakankamumas
I48.1 Persistuojantis prieširdžių virpėjimas
I46.1 Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta
I46.0 Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas
92052-00 [1890] Kardiopulmoninis gaivinimas
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21 KITA (3)
22-03-001 Kelių sričių kompiuterinė tomografija su kontrastu
Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT) su kontrastu,
vietoj dviejų kodų:
56407-00 [1962] Pilvo kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga
ir
56412-00 [1964] Dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine
medžiaga
reikia nurodyti vieną – 56507-00 [1963] Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su
intravenine kontrastine medžiaga
Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT su kontrastu, vietoj trijų kodų:
56407-00 [1962] Pilvo kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga
56412-00 [1964] Dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine
medžiaga ir
56307-00 [1960] Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine
medžiaga
reikia nurodyti vieną kodą – 56807-00 [1961] Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens
kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga
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21 KITA (4)
22-03-002 Kelių sričių kompiuterinė tomografija be kontrasto
Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT), vietoj dviejų
kodų:
56401-00 [1962] Pilvo kompiuterinė tomografija ir
56409-00 [1964] Dubens kompiuterinė tomografija
reikia nurodyti vieną – 56501-00 [1963] Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija
Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT, vietoj trijų kodų:
56301-00 [1960] Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija,
56401-00 [1962] Pilvo kompiuterinė tomografija ir
56409-00 [1964] Dubens kompiuterinė tomografija – reikia nurodyti vieną kodą –
56801-00 [1961] Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija
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COVID-19 LIGOS
KODAVIMO REKOMENDACIJOS
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COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMAS (1)
LR SAM 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-1461
Klinikiniai kriterijai
Asmuo, kuriam pasireiškia bent vienas iš šių simptomų:
– kosulys;
– karščiavimas;
– apsunkintas kvėpavimas;
– staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas;
Papildomi mažiau specifiški simptomai gali būti: galvos ir raumenų skausmas,
šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas ir (ar) viduriavimas.

Laboratorinis kriterijus
SARS-CoV-2 viruso nukleino rūgšties nustatymas klinikiniame ėminyje
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COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMAS (2)
Epidemiologiniai kriterijai
Bent vienas iš šių epidemiologinių ryšių:
– artimas sąlytis su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju
14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios;
– asmuo yra ar buvo slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos), gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu
iki simptomų pradžios
Atvejų klasifikacija:
1. Galimas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis klinikinius kriterijus.
2. Tikėtinas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis klinikinius kriterijus ir turintis
epidemiologinį ryšį.
3. Patvirtintas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis laboratorinį kriterijų.
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COVID-19 LIGOS KODAVIMAS –
PATVIRTINTAS ATVEJIS
Sąlygos
Simptomai –
TAIP

Simptomai –
NE

Kodavimo rekomendacijos
1 variantas
Pagrindinė diagnozė:
Pagrindinės diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu
ACS 0001 Pagrindinė diagnozė, pavyzdžiui, jei SARS-CoV-2 virusas sukėlė
pneumoniją, nurodomas kodas J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija, ar pan.
Gretutinė diagnozė:
U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas.
2 variantas
Pagrindine diagnoze: U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas – jei
pneumonija ar kita kliniškai reikšminga liga nenustatyta.
Pagrindinė diagnozė: U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas.

Jei buvo taikyta invazinė arba neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV), turi būti
nurodomi kodai iš kodų blokų [569] ar [570], jei ekstrakorporinė membraninė
oksigenacija (ECMO) – kodas 90225-00 [642], jei deguonies terapija, trunkanti ilgiau
nei 6 val. – kodas 92044-00 [1889] ir pan.
Kvėpavimo nepakankamumą (J96.-) koduokite kaip gretutinę diagnozę, jei atitinka
kodavimo standarte L101 Kvėpavimo nepakankamumas nurodytus kriterijus.
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COVID-19 LIGOS KODAVIMAS –
TIKĖTINAS AR GALIMAS ATVEJIS, KAI LABORATORINIO
TYRIMO REZULTATAS NEGALUTINIS AR
LABORATORINIS TYRIMAS NEPRIEINAMAS
Sąlygos

Kodavimo rekomendacijos

Simptomai –
TAIP

1 variantas
Pagrindinė diagnozė:
Pagrindinės diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu
ACS 0001 Pagrindinė diagnozė, pavyzdžiui, jei nustatoma pneumonija,
nurodomas kodas J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija ar pan.
Gretutinė diagnozė:
U07.2 COVID-19 liga, virusas nenustatytas.

2 variantas
Pagrindine diagnoze: U07.2 COVID-19 liga, virusas nenustatytas – jei
pneumonija ar kita kliniškai reikšminga liga nenustatyta.

Kodą U07.2 naudoti, kai COVID-19 liga diagnozuojama kliniškai ar epidemiologiškai,
bet laboratorinių tyrimų rezultatai yra negalutiniai arba neprieinami
56

COVID-19 KODAVIMAS –
NEPATVIRTINTAS ATVEJIS (TESTAS NEIGIAMAS)
Sąlygos
Simptomai –
TAIP
Kontaktas –
TAIP

Simptomai –
TAIP
Kontaktas – NE

Simptomai – NE
Kontaktas –
TAIP
Simptomai – NE
Kontaktas – NE

Kodavimo rekomendacijos
Pagrindinė diagnozė:
Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių
arba
nustatytos ligos kodas, kuris nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001
Pagrindinė diagnozė.
Gretutinės diagnozės:
Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių (jei nekoduojamas kaip pagrindinė
diagnozė);
Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis.
Pagrindinė diagnozė:
Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių
arba
nustatytos ligos kodas, kuris nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001
Pagrindinė diagnozė.
Gretutinės diagnozės:
Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių (jei nekoduojama kaip pagrindinė
diagnozė).
Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis.

Z11.5 Specialus patikrinimas dėl kitų virusinių ligų (pavyzdžiui, profilaktinis ištyrimas).
Pastaba. Kodas Z11.5 stacionare gydomo asmens statistinėje kortelėje (forma Nr.
57
066/a-LK) nenurodomas.

IŠTYRIMO DĖL COVID-19 KODAVIMAS
Profilaktinis ištyrimas hospitalizuojant – stacionare gydomo asmens
statistinėje kortelėje (forma Nr. 066/a-LK) nekoduojamas
Pastaba: Tokiais atvejais siuntime atlikti tyrimą nurodomas kodas Z11.5 Specialus
patikrinimas dėl kitų virusinių ligų

Ištyrimas dėl simptomų, įtariant Covid -19, tačiau gaunamas neigiamas tyrimo
rezultatas – nurodomas kodas Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių

Rekomendacijas galite rasti 2020 m. balandžio mėn. klinikinio kodavimo
biuletenyje Nr. 29 „Covid-19 ligos kodavimo rekomendacijos“
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Visus kodavimo klausimus
prašome siųsti el. paštu
kodavimas@vlk.lt
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