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NEÁGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJAI (iðtraukos)
VIII. NERVØ SISTEMOS LIGOS IR BÛKLËS
22. Sunkaus neágalumo lygis:
22.1. judëjimo, koordinacijos, kalbos funkcijø, bulbariniai, dubens organø ir kiti sutrikimai:
22.1.1. vaikams, vyresniems kaip 5 m. amþiaus, kai Barthelio indeksas – iki 40 balø;
22.1.2. vaikams iki 5 m. amþiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse ne
didesnis kaip 30%;
22.2. epilepsija (jeigu árodytas smegenø pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintà metodikà, vertinant ne anksèiau kaip po 3 mënesiø nuo gydymo pradþios), kai yra:
22.2.1. generalizuotø toniniø-kloniniø traukuliø ar kitø priepuoliø su kritimu, ne reèiau kaip 4 kartus per mënesá;
22.2.2. sudëtingøjø ar paprastøjø þidininiø priepuoliø kasdien;
22.2.3. sudëtingøjø ar paprastøjø þidininiø priepuoliø kas savaitæ, jei nustatyta ir paþintiniø ir/ar elgesio sutrikimø, sutrikdanèiø socialinæ adaptacijà.
23. Vidutinio neágalumo lygis:
23.1. judëjimo, koordinacijos, kalbos funkcijø, bulbariniai, dubens organø ir kiti sutrikimai:
23.1.1. vyresniems kaip 5 m. amþiaus vaikams, kai Barthelio indeksas – 40–80 balø;
23.1.2. vaikams iki 5 m. amþiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse
31–50%;
23.2. epilepsija (jeigu árodytas smegenø pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintà metodikà, vertinant ne anksèiau kaip po 3 mënesiø nuo gydymo pradþios) kai yra:
23.2.1. generalizuoti toniniai-kloniniai traukuliai su nukritimu nuo 1 karto per du mënesius iki 3 kartø per mënesá;
23.2.2. sudëtingieji ar paprastieji þidininiai priepuoliai kas keletà dienø.
24. Lengvo neágalumo lygis:
24.1. judëjimo, koordinacijos, kalbos funkcijø, bulbariniai sutrikimai:
24.1.1. vaikams, vyresniems kaip 5 m. amþiaus, kai Barthelio indeksas – daugiau kaip 80 balø;
24.1.2. vaikams iki 5 m. amþiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent dviejose raidos srityse
51–80%;
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24.2. epilepsija (jeigu árodytas smegenø pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintà metodikà, vertinant ne anksèiau kaip po 3 mënesiø nuo gydymo pradþios), kai yra retø (kas keletà mënesiø) generalizuotø toniniø-kloniniø traukuliø arba lengvø (kas keletà savaièiø) þidininiø priepuoliø ir elgesio ar paþintiniø sutrikimø, sutrikdanèiø socialinæ adaptacijà.
XI. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
30. Sunkaus neágalumo lygis:
30.1. sunkus ar gilus protinis atsilikimas;
30.2. specifiniai miðrûs ar ávairiapusiai raidos sutrikimai (sunki forma);
30.3. psichozës bûsenos, uþsitæsusios ilgiau kaip 6 mën.
31. Vidutinio neágalumo lygis:
31.1. vidutinis protinis atsilikimas;
31.2. specifiniai miðrûs ar ávairiapusiai raidos sutrikimai (vidutinio sunkumo forma);
31.3. ágyta afazija su epilepsija (Landau-Kleffnerio sindromas);
31.4. subkompensacijos stadijos schizofrenija, atspari gydymui ir uþsitæsusi ilgiau kaip 6 mën.;
31.5. subkompensacijos stadijos schizotipinis sutrikimas, atsparus gydymui ir uþsitæsæs ilgiau kaip 6 mën.;
31.6. subkompensacijos stadijos schizoafektiniai sutrikimai, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 6 mën.;
31.7. subkompensacijos stadijos nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 12 mën.;
31.8. sunkios formos nervinë anoreksija.
32. Lengvo neágalumo lygis:
32.1. lengvas protinis atsilikimas, esant bent vienam ið raidos, psichikos ir elgesio sutrikimø, nurodytø 32.1.1–32.1.8
punktuose:
32.1.1. specifiniai tarimo ir kalbos sutrikimai;
32.1.2. specifiniai mokymosi sugebëjimø raidos sutrikimai;
32.1.3. specifinis judesiø raidos sutrikimas;
32.1.4. specifiniai miðrûs raidos sutrikimai;
32.1.5. ávairiapusiai raidos sutrikimai;
32.1.6. hiperkineziniai sutrikimai;
32.1.7. miðrûs elgesio ir emocijø sutrikimai;
32.1.8. emocijø sutrikimai, prasidedantys vaikystëje;
32.2. specifiniai miðrûs ar ávairiapusiai raidos sutrikimai (lengva forma);
32.3. hiperkinezinis elgesio sutrikimas, kai kartu yra bent vienas emocijø ar nuotaikos sutrikimas;
32.4. depresinis elgesio sutrikimas, atsparus gydymui ir uþsitæsæs ilgiau kaip 6 mën.;
32.5. emocijø sutrikimai, prasidedantys vaikystëje, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 12 mën.;
32.6. kombinuoti balso ir daugybiniai judesiø tikai (de la Tourette’o sindromas), atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau
kaip 12 mën.;
32.7. neorganinë enkoprezë, atspari gydymui ir uþsitæsusi ilgiau kaip 12 mën.;
32.8. vidutinio sunkumo nervinë anoreksija, atspari gydymui ir uþsitæsusi ilgiau kaip 12 mën.;
32.9. obsesinis-kompulsinis sutrikimas, atsparus gydymui ir uþsitæsæs ilgiau kaip 12 mën.;
32.10. potrauminio streso sutrikimas, atsparus gydymui ir uþsitæsæs ilgiau kaip 12 mën.;
32.11. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 12 mën.;
32.12. schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 12 mën.;
32.13. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, atsparûs gydymui ir uþsitæsæ ilgiau kaip 12 mën.
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