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Ligos ir indikacijos, kurioms esant taikomos hiperbarinės oksigenacijos procedūros 

Ligų grupė Kodas pagal TLK-10-AM 

INFEKCINIAI PROCESAI 

1. Akių flegmonos, celiulitai, 

retrobulbariniai abscesai 

H05.0 Ūminis akiduobės uždegimas (abscesas, 

celiulitas, osteomielitas, periostitas, tenonitas) 

2. Minkštųjų audinių infekcija A46 Rožė 

3. Anaerobinė infekcija A48.0 Klistridijų sukeltas celiulitas ir (arba) raumenų 

nekrozė 

A48.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos ligos 

4. Pooperacinės pūlingos 

komplikacijos  

T81.4 Žaizdos infekcija po procedūros (pilvo ertmės, 

siūlės, žaizdos, pooperacinė, krūtinkaulio vielų) 

T80.2 Infekcijos po infuzijos, transfuzijos ir 

gydomosios injekcijos 

T82.6 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl širdies 

vožtuvo protezo 

T82.7 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų širdies 

ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų 

T83.5 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl šlapimo 

organų protezų, implantų ir transplantatų 

T83.6 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl lyties organų 

protezų, implantų ir transplantatų 

T84.5 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl sąnario 

endoprotezo 

T84.6 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl vidinės 

sąnario fiksavimo priemonės [bet kokios lokalizacijos] 

T84.7 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių 

ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų 

T85.71 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl peritoninės 

dializės kateterio 

T85.72 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl nervų 

sistemos prietaiso, implanto ir transplantato 

T85.78 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių 

protezų, implantų ir transplantatų 

O86.0 Akušerinės operacinės žaizdos infekcija (cezario 

pjūvio žaizda, tarpvietės siūlė) 

5. Polineuropatijos (alerginės ir 

infekcinės, diabetinės) 

G63.0 Polineuropatija sergant infekcinėmis ligomis 

(Laimo liga (A69.2), Popūslelinė (B02.2)) 

6. Žaizdų aktinomikozė A42.8 kitos aktinomikozės formos 

7. Osteomielitas M46.2 Slankstelio osteomielitas 

M86.0 Ūminis hematogeninis osteomielitas 

M86.1 Kitas ūminis osteomielitas 

M86.2 Poūmis osteomielitas 

M86.3 Lėtinis daugiažidininis osteomielitas 

M86.5 Kitas lėtinis hematogeninis osteomielitas 

M86.6 Kitas lėtinis osteomielitas 

M86.8 Kitas osteomielitas 

8. Dermatitai L30.3 Infekcinis dermatitas 

9. Amputacijos bigių būklės T87.4 Amputacijos bigės infekcija 
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10. Žandikalio infekcijos K10.2 Žandikaulių uždegiminės būklės 

Osteitas 

Osteomielitas (naujagimių) 

Periostitas 

Žandikaulio sekvestras. 

 

11. Smegenų abscesas G06 Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir 

granulioma 

 

JUDAMOJO IR ATRAMOS APARTO PAŽEIDIMAI 

12. Pozicinio suspaudimo 

(crush) sindromas, 

trauminės išemijos  

  

  

  

  

 

T79.5 Trauminė anurija 

(suspaudimo sindromas, inkstų nepakankamumas po 

suspaudimo) 

 

T79.6 Trauminė raumens išemija (vietinio suspaudimo 

sindromas, Volkmano (Volkmann) išeminė 

kontraktūra) 

13. Osteonekrozė M87.0 Idiopatinė (savaiminė) aseptinė kaulo nekrozė 

M87.1 Vaistų sukelta osteonekrozė 

M87.2 Osteonekrozė dėl anksčiau buvusios traumos 

M87.3 Kita antrinė osteonekrozė 

M87.8 Kita osteonekrozė 

M87.9 Osteonekrozė, nepatikslinta 

14. Išeminis raumens infarktas M62.20 – M62.29 Išeminis raumens infarktas 

15. Audinių hipoksiją 

koreguojantis gydymas po 

atliktų intervencinių 

procedūrų (ortopedinių 

operacijų, plastinių operacijų, 

dantų implantacijų, kitų 

operacijų, spindulinio 

gydymo) 

Z54.0 Sveikimas po chirurginio gydymo 

Z54.1 Sveikimas po spindulinio gydymo 

Z54.2 Sveikimas po chemoterapijos 

Z54.4 Sveikimas po lūžio gydymo 

Z54.7 Sveikimas po kombinuoto gydymo 

16. Amputacijos bigių būklės T87.5 Amputacijos bigės nekrozė 

T87.6 Kitos ir nepatikslintos amputacijos bigės 

komplikacijos 

 

17. Radiacijos sukelti pažeidimai M96.2 Poradiacinė kifozė 

 

KLAUSOS ORGANŲ LIGOS 

18. Staigus abipusis 

neurosensorinis apkurtimas, 

ūminis kochlearinis neuritas 

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis 

H90.5 Neurosensorinis prikurtimas (centrinis, nervinis, 

percepcinis, sensorinis) 

19. Kitos klausos organų ligos H93.3 Klausos nervo pažeidimai 

20. Vestibulinės funkcijos 

sutrikimai 

H81.0 Menjero (Meniere) liga 

REGOS ORGANŲ LIGOS 

21. Kiti apsinuodijimai T51.1 Metanolio toksinis poveikis (X,U,Y) 

H46 Regos nervo neuropatija (toksinė) 
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22. Ūminė tinklainės arterijos 

trombozė 

H34.2 Kiti tinklainės arterijų nepraeinamumai 

(Holenhorsto (Hollenhorst) plokštelė, tinklainės 

arterijos šakos nepraeinamumas, tinklainės 

mikroembolija) 

23. Erozinis keratitas H16.0 Ragenos opa (centrinė, kraštinė, perforuota, 

žiedinė, hipopionas, Mooren ragenos opa) 

24. Akių nudegimai, uveitai 

(terminiai ir cheminiai) 

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 nudegimas 

T26.4 Akies ir jos priedinių organų nudegimas, dalis 

nepatikslinta 

25. Išeminės optikopatijos H34.9 Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas, 

nepatikslintas 

H47.0 Regos nervo ligos, neklasifikuojamos kitur 

(regos nervo suspaudimas, kraujosruva į regos nervo 

dangalus, išeminė regos nervo neuropatija) 

26. Regos nervo neuritas H46 Regos nervo neuritas (neuropatija, papilitas) 

KOMPLIKUOTOS ŽAIZDOS 

27. Negyjančios žaizdos dėl 

kraujotakos nepakankamumo 

I83.0 Kojų venų varikozė su opomis 

I83.1 Kojų venų varikozė su uždegimu 

I83.2 Kojų venų varikozė, kai yra opa ir uždegimas 

I70.2 Galūnių arterijų aterosklerozė 

I73.0 Reino (Raynaud) sindromas 

L97.0 Pėdos opa 

L97.8 Kojos opa, kitos vietos 

RADIACIJOS SUKELTI PAŽEIDIMAI 

28. Šlapimo pūslės uždegimas 

(cistitas) 

N30.4 Radiacinis cistitas 

29. Virškinimo sistema K62.7 Radiacijos sukeltas proktitas 

K52.0 Radiacijos sukeltas gastroenteritas ir kolitas 

30. Žandikaulio būklės 

 
 

  

  

K10.2 Žandikaulių uždegiminės būklės 

Osteonekrozė 

Osteoradionekrozė 

 

 

31. Mukozitas K12.3 Burnos mukozitas (opinis) sukeltas radiacijos 

32. Nervų sistema G 62.8 Kitos patikslintos polineuropatijos 

Radiacijos sukelta polineuropatija 

G 93.8 Kitos patikslintos smegenų ligos 

Encefalopatija po radiacijos 

G95.8 Kitos patikslintos nugaros smegenų ligos 

Šlapimo pūslės pakitimai dėl nugaros smegenų 

pažeidimo, neklasifikuojami kitaip 

Mielopatija sukelta radiacijos 

33. Poūmė spindulinė liga T66 Nepatikslintas radiacijos poveikis 

Spindulinė liga (ne ūmioj stadijoj) 
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34. Radionekrotinės opos L58.0 Ūminis radiodermatitas (jonizuojančių spindulių 

sukeltas odos uždegimas) 

L58.1 Lėtinis radiodermatitas (jonizuojančių spindulių 

sukeltas odos uždegimas) 

L58.9 Radiodermatitas (jonizuojančių spindulių 

sukeltas odos uždegimas), nepatikslintas 

L59.0 Infraraudonųjų spindulių šilumos sukelta raudonė 

[Dermatitis ab igne] 

L59.8 Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių 

radiaciniai pažeidimai 

L59.9 Kiti odos ir poodinių audinių radiaciniai 

pažeidimai, nepatikslinti 

VIRŠKINAMOJO TRAKTO PAŽEIDIMAI 

35. Ūminis pankreatitas K85.0 Idiopatinis ūminis pankreatitas 

K85.1 Ūminis tulžies pūslės akmenų sukeltas 

pankreatitas 

K85.2 Alkoholinis ūminis pankreatitas 

K85.3 Medikamentų sukeltas ūminis pankreatitas 

K85.8 Kitas ūminis pankreatitas 

K85.9 Ūminis pankreatitas, nepatikslintas 

36. Kepenų pažeidimai (toksiniai, 

nealkoholinės kilmės 

metaboliniai hepatitai, 

užsitęsę virusiniai hepatitai) 

K71.0 Toksinė kepenų liga su cholestaze 

(cholestazė su hepatocitų pažeidimu, „Grynoji“ 

cholestazė) 

K71.1 Toksinė kepenų liga su kepenų nekroze 

(vaistų sukeltas kepenų nepakankamumas (ūminis) 

(lėtinis)) 

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 

K73.0 Lėtinis persistuojantis hepatitas, 

neklasifikuojamas kitur 

K73.1 Lėtinis lobulinis hepatitas, neklasifikuojamas 

kitur 

K73.2 Lėtinis aktyvus hepatitas, neklasifikuojamas 

kitur 

K73.8 Kitas lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur 

K73.9 Lėtinis hepatitas, nepatikslintas 

K76.1 Lėtinė pasyvi kepenų stazė 

K76.2 Centrinė hemoraginė kepenų nekrozė 

K76.3 Kepenų infarktas 

K76.4 Hepatinė peliozė (Kepenų angiomatozė) 

K76.5 Kepenų venų okliuzinė liga 
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K76.6Vartų venos hipertenzija (Portinė hipentenzija) 

K76.7 Hepatorenalinis sindromas  

37. Krono (Crohn) liga K50.1 Storosios žarnos Krono (Crohn) liga 

K50.8 Kita Krono (Crohn) liga (Plonosios ir storosios 

žarnos Krono (Crohn) liga) 

K50.9 Krono (Crohn) liga, nepatikslinta (Sritinis 

enteritas, neklasifikuojamas kitaip) 

38. Skrandžio opaligė K25.3 Skrandžio opa, ūminė be kraujavimo ar 

perforacijos 

K25.7 Skrandžio opa, lėtinė be kraujavimo ar 

perforacijos 

K25.9 Skrandžio opa, nepatikslinta kaip ūminė ar 

lėtinė, be kraujavimo ar perforacijos 

39. Dvylikapirštės žarnos opaligė K26.3 Dvylikapirštės žarnos opa, ūminė be kraujavimo 

ar perforacijos 

K26.7 Dvylikapirštės žarnos opa, lėtinė be kraujavimo 

ar perforacijos 

K26.9 Dvylikapirštės žarnos opa, nepatikslinta kaip 

ūminė ar lėtinė, be kraujavimo ar perforacijos 

40. Žarnyno pneumatozė 

(Pneumatosis cystoides 

intestinalis) 

K63.8 Kitos patikslintos žarnų ligos 

R93.3 Nenormalūs radiniai kitų virškinimo trakto dalių 

diagnostiniuose vaizdo įrašuose 

NERVŲ SISTEMOS LIGOS 

41. Anoksinės, posthipoksinės, 

toksinės encefalopatijos 

G92Toksinė encefalopatija 

G93.1 Anoksinis smegenų pažeidimas, 

neklasifikuojamas kitur 

42. Polineuropatijos (alerginės ir 

infekcinės, diabetinės) 

G63.0 Polineuropatija sergant infekcinėmis ligomis 

(Laimo liga (A69.2), Popūslelinė (B02.2)) 

G63.1 Polineuropatija sergant navikine liga (C00-D48) 

G63.3 Polineuropatija sergant endokrininėmis ir 

medžiagų apykaitos ligomis (E00-E07, E15-E16, E20-

E34, E70-E89) 

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 (Uremine neuropatija (N18.5)) 

43. Migrena G43 Migrena 

44. Galvos skausmas G43 Kiti galvos skausmo sindromai 

45. Depresija F33 Pasikartojantis depresinis sutrikimas 

F41.2 Mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas 

46. Potrauminio streso sindromas F07.2 Potrauminis sindromas 

47. Veidinio nervo paralyžius G51.0 Belo (Bell) paralyžius 

48. Kraujagyslinė demencija G31.1 Senatvinė smegenų degeneracija, klasifikuojama 

kitur 

http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/2skyrius.html#C00
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/2skyrius.html#D48
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E00
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E07
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E15
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E16
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E20
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E34
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E70
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E89
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E40
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/4skyrius.html#E64
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M30
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M35
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M00
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M25
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M40
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/13skyrius.html#M96
http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/topic/lt.webmedia.vlk.drg.icd.ebook.content/html/icd/14skyrius.html#N18.5
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F02.8 Demencija, sergant kitomis ligomis, 

klasifikuojamomis kitur 

49. Išeminis insultas  I 69 Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų 

pasekmės 

APSINUODIJIMAI 

50. Apsinuodijimas smalkėmis, 

gaisrų dūmais, 

išmetamosiomis mašinų 

dujomis 

 

T59.7 Anglies dvideginio toksinis poveikis 

 

T59.8 Kitų patikslintų dujų, dūmų ir garų toksinis 

poveikis 

T59.9 Nepatikslintų dujų, dūmų ir garų toksinis 

poveikis 

51. Apsinuodijimai cianidais, 

vandenilio sulfidu ir 

methemoglobiną sudarančiais 

toksinais 

D74.8  Kitos methemoglobinemijos 

(Įgyta methemoglobinemija (su sulfhemoglobinemija), 

Toksinė methemoglobinemija) 

 

T59.6 Vandenilio sulfido toksinis poveikis 

T65.0 Cianidų toksinis poveikis 

52. Kiti apsinuodijimai T51.1 Metanolio toksinis poveikis (X,U,Y) 

H46 Regos nervo neuropatija (toksinė) 

53. Anoksinės, posthipoksinės, 

toksinės encefalopatijos 

G92Toksinė encefalopatija 

54. Kepenų pažeidimai (toksiniai, 

nealkoholinės kilmės 

metaboliniai hepatitai, 

užsitęsę virusiniai hepatitai) 

K71.0 Toksinė kepenų liga su cholestaze 

(cholestazė su hepatocitų pažeidimu, „Grynoji“ 

cholestazė) 

K71.1 Toksinė kepenų liga su kepenų nekroze 

(vaistų sukeltas kepenų nepakankamumas (ūminis) 

(lėtinis)) 

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 

ORO SLĖGIO IR VANDENS SLĖGIO POVEIKIS 

55. Oro embolijos, kesoninė liga, 

plaučių barotrauma 

T70.3 Kesoninė liga 

T70.3 Disbarinė oro embolija (arterinė dujų embolija) 

T70.3 Azotinė nekrozė (suspausto oro liga) 

HIPOKSINĖS IR KITOS BŪKLĖS 

56. Pohemoraginė anemija D50.0 Geležies stokos anemija dėl nukraujavimo 

(lėtinė) 

D62 Ūminė pohemoraginė anemija 

57. Sklerodermija M34.0 Progresuojanti sisteminė sklerozė 

M34.1 CR(E)ST sindromas 

(Kalcinozės, Reino (Raynaud) fenomeno, stemplės 

disfukcijos, sklerodaktilijos ir telangiektazijos derinys) 
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M34.2 Sisteminė sklerozė, sukelta vaistų ir cheminių 

medžiagų 

M34.8 Kitos sisteminės sklerozės formos 

58. Išeminis reperfuzinis 

sindromas 

Z95.8 Būklė po periferinės angioplastikos, 

neklasifikuojama kitaip 

59. Periodonto ligos K05.2 Ūminis periodontitas 

K05.3 Lėtinis periodontitas 

K05.4 Periodontozė 

K05.5 Kitos periodonto ligos 

60. Šlapimo pūslės uždegimas 

(cistitas) 

N30.8 Hemoraginis cistitas 

61. Imuninės sistemos išsekimas D89.9 Sutrikimas, susijęs su imuniniais mechanizmais, 

nepatikslintas 

62. Fibromialgija M79.70 – M79.79 Fibromialgija, dauginės vietos 

63. Dermatitai L20.8 Kitas atopinis dermatitas 

64. Postcovid sindromas U07.4 Būklė po COVID-19 ligos 

CUKRINIO DIABETO KOMPLIKACIJOS 

65. 1 tipo cukrinis diabetas su 

neurologine komplikacija 

E10.40 1 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta 

neuropatija 

E10.41 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine 

mononeuropatija 

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine 

polineuropatija 

E10.43 1 tipo diabetas su diabetine autonomine 

neuropatija 

E10.49 

1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta neurologine 

komplikacija 

66. 1 tipo cukrinis diabetas su 

kraujotakos komplikacija 

E10.51 1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija 

be gangrenos 

E10.52 1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija 

su gangrena 

E10.53 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine 

kardiomiopatija 

(1 tipo cukrinis diabetas su kairiojo skilvelio diastoline 

disfunkcija) 

67. 1 tipo cukrinis diabetas su 

kita patikslinta komplikacija 

E10.61 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta diabetine 

raumenų ir kaulų bei jungiamojo audinio komplikacija 

(Šarko (Charcot) artropatija, diabetinis plaštakos 

sindromas (Diupitreno kontraktūra), peties periartritas) 

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir 

poodinių audinių komplikacija (diabetinė dermopatija, 

eritema, trubeozė, skleroderma) 

E10.63 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta 

periodonto komplikacija 

E10.69 1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta 

komplikacija (išeminė mionekrozė, kojų opa, 

nekrozuojantis fascitas) 
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68. 1 tipo cukrinis diabetas su 

daugybinėmis 

komplikacijomis 

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis 

mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis 

nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl 

daugybinių priežasčių 

69. 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 

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine 

polineuropatija 

E11.43 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine autonomine 

neuropatija (anomaliu prakaitavimu, erekcijos 

sutrikimu, skrandžio pareze, ortostatine hipotenzija, 

šlapimo pūslės hipotonija) 

E11.49 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta 

neurologine komplikacija 

70. 2 tipo cukrinis diabetas su 

kraujotakos komplikacija 

E11.51 2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija 

be gangrenos 

E11.52 2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija 

su gangrena 

E11.53 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine 

kardiomiopatija 

(2 tipo cukrinis diabetas su kairiojo skilvelio diastoline 

disfunkcija) 

71. 2 tipo cukrinis diabetas su 

kita patikslinta komplikacija 

E11.61 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta diabetine 

raumenų ir kaulų bei jungiamojo audinio komplikacij 

E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir 

poodinio audinio komplikacija (Charcot) artropatija, 

diabetinis plaštakos sindromas (Diupitreno 

kontraktūra), peties periartritas) 

E11.63 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta 

periodonto komplikacija 

E11.69 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta 

komplikacija 

(išeminė mionekrozė, kojų opa, nekrozuojantis fascitas) 

72. 2 tipo cukrinis diabetas su 

daugybinėmis 

komplikacijomis 

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis 

mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis 

nekraujagyslinėmis komplikacijomis 

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl 

daugybinių priežasčių 

 


