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Papildomo draudimo nuo papildomų kritinių ligų taisyklės Nr. P03  
galioja nuo 2011 03 14 

[atnaujinta nuo 2023 02 13] 
 

Pagrindinės Papildomo draudimo nuo papildomų kritinių ligų 
taisyklėse Nr. P03 vartojamos sąvokos 
1. Pagrindinis draudimas – tai draudimas, kurio standartinės 
sutarties sąlygos nustatytos gyvybės draudimo taisyklėse (gyvybės 
draudimo sąvoka apima rizikinio, tradicinio kaupiamojo ir investicinio 
gyvybės draudimo rūšis). 
2.  Papildomas draudimas – draudėjo ir draudiko susitarimu 
pagrindinį draudimą papildantis draudimas, kurio standartinės 
sąlygos nustatytos Papildomo draudimo nuo papildomų kritinių ligų 
taisyklėse Nr. P03. Su papildomo draudimo taisyklėmis draudėjas 
susipažįsta prieš pasirašydamas prašymą draudimo sutarčiai taikyti 
papildomo draudimo sąlygas (papildomo draudimo apsaugą), ir šios 
taisyklės tampa neatskiriama draudimo sutarties dalimi. Papildomas 
draudimas galioja tik kartu su pagrindiniu draudimu.  
3. Kritinė liga – kritinių ligų sąraše nurodyta liga ar būklė (situacija),  
atitinkanti pateiktus apibrėžimus ir diagnozavimo kriterijus.  
4. Kritinių ligų sąrašas – atitinkamus apibrėžimus ir diagnozavimo 
kriterijus atitinkanti liga ar būklė (situacija), kurios atsiradimas 
draudžiamosios apsaugos galiojimo laikotarpiu laikomas 
draudžiamuoju įvykiu. 
5. Pavojinga veikla draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią 
asmens vykdoma veiką, kuri reikšmingai kelia ar gali kelti realų 
pavojų asmens gyvybei ir/ar sveikatai, ir kuri protingo ir apdairaus 
žmogaus būtų suvokiama kaip kelianti pavojų asmens sveikatai ir/ar 
gyvybei, tokią kaip lenktyniavimas ar treniravimasis bet kokios 
rūšies motorine transporto priemone, alpinizmas, laipiojimas 
uolomis, skrydžiai bet kokio tipo orlaiviu (išskyrus vykdomus kaip 
įgulos narių arba keleivių, skrendančių licencijuotų oro vežėjų, 
užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą grafiką), 
taip pat parašiutizmas, skrydžiai oro balionu,  jėgos aitvarų sportas, 
speleologija, nardymas ar kita pavojinga veikla. 
6. Sportas draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią individualią 
ar kolektyvinę sportinę veiklą, įskaitant užsiimamą laisvalaikiu, dėl 
kurios asmuo gali patirti traumas. 
7. Profesionalus sportas - bet kokia fizinė sportinė veikla, už kurią 
asmuo gauna atlygį. 
8. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios nėra atskirai 
apibrėžtos šiame skyriuje, atitinka pagrindinio draudimo taisyklėse 
vartojamas sąvokas. 
 
Papildomo draudimo galiojimas 
9. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus draudimo 
liudijimą ar jo priedą, liudijantį papildomo draudimo apsaugos 
taikymą draudžiamajam. 
10. Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant pagrindinio 
draudimo apsaugai.  
 
Papildomo draudimo sąlygos, apibrėžtos pagrindinio draudimo 
taisyklėse 
11. Pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka 
vadovaujamasi  atliekant veiksmus dėl papildomo draudimo, jei: 

8.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos papildomo 
draudimo sąlygos; 
8.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga pagrindinio 
draudimo taisyklėse nustatytais atvejais; 
8.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos pagal 
draudimo sutartį kitam draudikui / draudėjui; 
8.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija; 
8.5. sprendžiami ginčai. 

12. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos 
pagrindinio draudimo taisyklėse. 
13. Papildomam draudimui galioja pagrindinio draudimo taisyklių 
nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios kitaip nustatytos papildomo 
draudimo taisyklėse.  
 
Draudimo objektas 
14. Papildomo draudimo nuo kritinių ligų draudimo objektas – 
turtinis interesas, susijęs su draudžiamojo sveikata. 
15. Jei pagal draudimo sutartį įsigalioja papildomas draudimas, 
draudimo sutartyje nustatytas draudimo objektas papildomas šiose 
taisyklėse nustatytu draudimo objektu. 
16. Draudžiamasis draudimo nuo kritinių ligų įsigaliojimo dieną 
negali būti vyresnis kaip 65 metų, o draudimo laikotarpio pabaigoje 
negali būti vyresnis kaip 70 metų. 
 
Draudimo suma 
17. Papildomo draudimo sumos nustatomos draudėjo ir draudiko 
tarpusavio sutarimu ir nurodomos draudimo liudijime ar jo priede. 
 
Draudimo įmoka 
18.  Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio 
draudimo įmokomis.  
19.   Įmoka už papildomo draudimo riziką mokama vadovaujantis 
pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomo 
draudimo rizikos įmoka įskaičiuojama į pagrindinio draudimo įmoką 
arba išskaičiuojama iš pagrindinio draudimo investicinio atidėjinio, 
atsižvelgiant į pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytą tvarką. 
20. Su draudimo įmoka ir / arba kainynu, kuriame nurodyti 
papildomo draudimo įkainiai, draudėjas supažindinamas prieš 
pasirašant prašymą dėl papildomo draudimo taikymo. 
21. Draudikas turi teisę vienašališkai keisti draudimo įkainius 
pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Jei 
draudėjas nesutinka su draudimo įkainių pakeitimu, jis turi teisę 
nemokamai pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo 
draudimo.  
 
Draudžiamieji įvykiai 
22. Draudžiamasis įvykis, išskyrus 24 punkte išvardytus atvejus, 
yra draudžiamojo kritinė liga, diagnozuota draudimo laikotarpiu, jeigu 
ji atitinka kritinių ligų sąraše pateiktus kritinės ligos apibrėžimus ir 
nustatytus diagnozavimo kriterijus. 
23. Atsižvelgdamas į medicinos mokslo raidą ir dėl to reikšmingai 
pakitusią draudiko prisiimamą riziką, draudikas turi teisę 
vienašališkai keisti kritinių ligų apibrėžimus ir diagnozavimo 
kriterijus. Jei draudėjas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę 
nemokamai pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo 
draudimo. 
  
Nedraudžiamieji įvykiai 
24. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo susirgimas kritine 
liga, būklės (situacijos) atsiradimas, susijęs su: 

24.1.  liga, kuria draudžiamasis suserga per pirmus tris mėnesius 
nuo draudimo sutarties įsigaliojimo jo atžvilgiu datos arba 
pirmus tris mėnesius po kritinių ligų draudimo sumos 
padidinimo datos, arba, kuri yra diagnozuota, kai 
draudžiamoji apsauga yra sustabdyta, arba per pirmus tris 
mėnesius nuo draudžiamosios apsaugos atnaujinimo 
datos; 
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24.2.  liga, kuri neatitinka kritinių ligų sąraše nurodytų kritinės 
ligos apibrėžimų ir nustatytų diagnozavimo kriterijų; 

24.3.  tyčiniu ar savo paties sukeltu veiksmu, įskaitant ir tyčinį 
ligos, traumos sukėlimą arba kitokį savęs žalojimą, 
įskaitant ir bandymą nusižudyti; 

24.4.  alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar 
nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimu ar bet kokiu 
kitu gydymu, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis 
medicinos gydytojas; 

24.5.  karu, karo veiksmais (nesvarbu, ar karas paskelbtas, ar 
ne),ginkluotu konfliktu, riaušėmis ar pilietiniais 
neramumais, išorės priešo veiksmais, pilietiniu karu, 
maištu, revoliucija ar aktyviu dalyvavimu masiniuose 
neramumuose; 

24.6.  jonizuojančia spinduliuote arba radioaktyvia, toksine ar 
branduoline tarša; 

24.7. draudžiamojo dalyvavimu neteisėtoje arba nusikalstamoje 
veikoje; 

24.8.  oro transporto avarijomis, išskyrus keleivinius skrydžius 
licenciją turinčių aviakompanijų lėktuvais; 

24.9.  bet kokios rūšies pavojinga veikla ar pavojingu sportu, 
tokiu kaip alpinizmas, laipiojimas uolomis, nardymas, 
parašiutizmas, skrydžiai oro balionu, speleologija, jėgos 
aitvarų sportas, lenktyniavimas ar treniravimasis bet 
kokios rūšies motorine transporto priemone, skrydžiai bet 
kokio tipo orlaiviu, išskyrus vykdomus kaip įgulos narių 
arba keleivių, skrendančių licencijuotų oro vežėjų, 
užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą 
grafiką; 

24.10. profesionaliu sportu, dalyvavimu regioniniuose, 
šalies ar tarptautiniuose čempionatuose, varžybose, 
organizuojamose sporto federacijų (asociacijų), lygų 
varžybos ar bandymais pasiekti rekordą; 

24.11. bet kokia trauma ar liga, kuri draudžiamajam buvo 
diagnozuota ar žinoma iki draudimo sutarties įsigaliojimo. 

25. Draudžiamojo susirgimas kritine liga, būklės (situacijos), 
nurodytos šių taisyklių kritinių ligų sąraše, atsiradimas laikomas 
nedraudžiamuoju įvykiu, jei: 

25.1. buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl 
gydymosi arba į draudiką dėl išmokos ir dėl to draudikas 
negali patikrinti įvykio datos, aplinkybių, o medicininė 
dokumentacija nepatvirtina draudžiamojo įvykio buvimo 
draudimo objekto galiojimo laikotarpiu. 

25.2.  draudžiamasis nesilaikė skirto gydymo ir gydytojo 
rekomendacijų arba gydėsi būdu, kurio nepaskyrė 
atitinkamą licenciją turintis gydytojas. 

 
Draudimo išmoka 
26. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama draudimo nuo 
kritinių ligų suma. 
27. Draudimo išmoka, susirgus kritine liga, išmokama tik vieną kartą 
neatsižvelgiant į kritines ligas ir į tai, kiek kartų jos pasikartoja. 
28. Draudimo laikotarpiu atsiradus draudžiamajam įvykiui, išskyrus 
24 punkte nustatytus atvejus, draudikas draudžiamajam (kaip 
nustatyta draudimo sutartyje) išmoka kritinės ligos draudimo sumos 
dydžio draudimo išmoką. 
29. Išmokėjus draudimo nuo kritinių ligų išmoką ir nepraėjus 28 
dienoms nuo kreipimosi į draudiką datos, draudžiamojo mirties atveju 
pagal pagrindinio draudimo taisykles mokėtina išmoka mažinama 
pagal šias taisykles išmokėtos išmokos dydžiu. 
30. Jei dėl draudžiamojo susirgimo kritine liga būklės (situacijos), 
nurodytos šių taisyklių sąraše, atsiradimo vyksta teisėsaugos 
institucijų tyrimas ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę 
atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimą iki proceso 
pabaigos. 
31. Draudimo išmokos mokėjimo terminai nustatomi pagrindinio 
draudimo taisyklėse. 
 
Draudimo išmokų mokėjimo tvarka 
32. Apie draudžiamojo kritinės ligos, būklės (situacijos), nurodytos 
šių taisyklių kritinių ligų sąraše, atsiradimą reikia raštu pranešti 
draudikui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
kritinės ligos, būklės (situacijos) diagnozavimo. Jeigu draudžiamasis 
stacionariai gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje, tai apie 
draudžiamąjį įvykį reikia pranešti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
dienų po paskutinės draudžiamojo stacionarinio gydymo dienos. 
33. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, reikia 
pateikti: 

33.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą; 
33.2.  draudiko nustatytos formos prašymą pervesti 
draudimo išmoką į nurodytą draudimo išmokos gavėjo sąskaitą; 
33.3.  dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su 
patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo 
aprašymu, kitus dokumentus, reikalingus draudžiamojo įvykio 
tyrimui (originalus). 

34. Draudikas gali reikalauti, kad draudžiamasis būtų apžiūrėtas 
draudiko pasirinkto gydytojo arba jam būtų atlikti tyrimai 
draudiko pasirinktoje gydymo įstaigoje.  

 
 
 

________________________ 
 
 

KRITINIŲ LIGŲ IR BŪKLIŲ (SITUACIJŲ), KURIŲ ATSIRADIMAS DRAUDŽIAMOSIOS APSAUGOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU YRA 
DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS, SĄRAŠAS 

 

1. Vėžys 

1.1. Vėžiu vadinama bet kokia piktybinė liga, pasireiškianti nekontroliuojamu piktybinių ląstelių augimu ir plitimu sveikuose audiniuose. 
Diagnozę būtina pagrįsti histologinių ar citologinių tyrimų įrodymais.  
1.2. Vėžiniam susirgimui nepriskiriama: 

1.2.1. vėžio in situ piktybiniai pokyčiai (carcinoma in situ), įskaitant gimdos kaklelio displaziją CIN-1, CIN-2, CIN-3 arba bet kuri 
būklė, apibūdinama kaip ikivėžinė, neinvazinė ar ribinio piktybiškumo ar nedidelio piktybiškumo potencialo;  
1.2.2. odos piktybinė liga, išskyrus piktybinę melanomą, pažeidžiančią gilesnius nei epidermis sluoksnius ar kurios stadija 
klasifikuojama kaip ne žemesnė nei T2N0M0;   
1.2.3. papilinė skydliaukės karcinoma arba priešinės liaukos (prostatos) piktybinė liga, kurios stadija klasifikuojama kaip žemesnė 
nei T2N0M0;  
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1.2.4. Hodžkino ar ne Hodžkino limfomos 1-a stadija pagal Ann Arbor klasifikaciją; 
1.2.5. anemijos nesukėlusi leukemija, neaiškios ar nežinomos eigos navikai; 
1.2.6. skrandžio ar žarnyno stromos auglys, kurio stadija klasifikuojamas kaip žemesnė nei T2N0M0 arba kurio mitozių skaičius, 
tiriant mikroskopu, yra mažesnis kaip 5/50. 
 
 

2. Širdies priepuolis (miokardo infarktas)  

2.1. Miokardo infarktas yra širdies raumens infarktas, pasireiškiantis negrįžtamu dalies širdies raumens pažeidimu, kurį sukelia 
nepakankamas atitinkamos širdies raumens dalies aprūpinimas krauju. 
2.2. Miokardo infarkto draudžiamieji atvejai turi pasireikšti visais toliau išvardytais kriterijais: 

2.2.1. ūmus skausmas už krūtinkaulio; 
2.2.2. nauji, infarktui būdingi pokyčiai EKG;  
2.2.3. širdies biologinių žymenų, įskaitant CKMB, kiekio padidėjimas virš normalaus 
lygio arba širdies troponino T arba I padidėjimas iki 500 ng/l ir daugiau; 
2.2.4. kairiojo skilvelio funkcijos sutrikimai: kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos sumažėjimas žemiau apatinės normos ribos, 
reikšminga hipokinezija ar akinezija arba sienelės judėjimo sutrikimai. 

 
3. Insultas 

3.1. Insultas yra pastovus (nepagydomas) dėl smegenų infarkto atsiradęs neurologinis deficitas. Smegenų infarktas yra smegenų 
audinių žūtis, kurią sukelia nepakankamas kraujo tiekimas arba kaukolės viduje atsiradusi kraujosruva. 
3.2. Insulto sukeltas pastovus neurologinis deficitas yra patvirtintas kompiuterinės tomografijos (KT) arba magnetinio rezonanso 
tomografijos (MRT) tyrimo rezultatais, kurie parodo naujai atsiradusius smegenų infarktui būdingus smegenų pakitimus.   
3.3. Dėl insulto naujai pasireiškęs nuolatinis neurologinis deficitas, atsiradęs pakenktos smegenų srities kontroliuojamoje srityje, yra 
vertinamas praėjus 3 mėnesiams po insulto ar vėliau.  
3.4. Insultui nepriskiriama: 

1.1.1. praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 
1.1.2. smegenų audinių ar kraujagyslių trauminis pakenkimas; 
1.1.3. migrenos sukelti smegenų simptomai; 
1.1.4. hipoksijos sukeltas smegenų pakenkimas; 
1.1.5. kraujagyslių liga, pažeidžianti akį, regos nervą ar vestibulines funkcijas. 
 

4. Inkstų nepakankamumas 

4.1. Inkstų nepakankamumas yra lėtinis, negrįžtamas abiejų inkstų funkcinių audinių pažeidimas, dėl kurio reikia gydyti nuolatinėmis 
dializėmis arba atlikti inkstų transplantaciją. 

 
5. Širdies ir kraujagyslių chirurginės operacijos 

5.1. Kritinėmis ligomis laikomos širdies ir kraujagyslių chirurginės operacijos yra: 
5.1.1. širdies vainikinių arterijų šuntavimas, atliekant torakotomiją (krūtinės ląstos atvėrimą; 
5.1.2. aortos chirurginės operacijos: aortos aneurizmos, užkimšimo, koarktacijos ar trauminio plyšimo pašalinimas ar korekcijos. 
Aortai priskiriama krūtinės ar pilvo aorta, išskyrus jų šakas; 
5.1.3. širdies vožtuvų chirurginės operacijos per torakotomijos pjūvį (atvėrus krūtinės ląstą) – širdies vožtuvų pakeitimas ar 
korekcija dėl defekto ar patologijos. 

 
6. Sunkus bakterinis meningitas ir encefalitas 

6.1. Sunkus bakterinis meningitas yra bakterijų sukeltas galvos ar nugaros smegenų dangalų uždegimas.  
6.2. Sunkus encefalitas yra smegenų uždegimas (smegenų pusrutulio, smegenų kamieno ar smegenėlių).  
6.3. Nurodytos ligos turi būti sukėlusios reikšmingų komplikacijų, trunkančių mažiausiai 3 mėnesius, ir pastovų neurologinį deficitą.  
6.4. Neurologinis deficitas pripažįstamas, jei: 

6.4.1. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali be pagalbos horizontaliu paviršiumi nueiti 200 metrų; arba 
6.4.2. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali be pagalbos valgyti; arba 
6.4.3. apdraustasis pastoviai ir negrįžtamai negali kalbėti ir suprasti, kas sakoma; arba 
6.4.4. balų skaičius vertinant apdraustojo sveikatos būklę pagal trumpojo protinės būklės tyrimo (angl. mini mental state 
examination (MMSE)) skalę mažesnis negu 16. 

6.5. Bakterinis meningitas ir encefalitas ŽIV infekcijos atveju yra nedraudžiamieji įvykiai. 
 
 

7. Gerybinis smegenų auglys  
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7.1. Gyvybei grėsmingas gerybinis smegenų auglys, sukeliantis padidėjusio spaudimo galvoje simptomus, pavyzdžiui, papiloedemą, 
psichikos sutrikimo simptomus, traukulius ar jutimų sutrikimus.  
7.2. Auglys turi būti:  

7.2.1. operuojamas siekiant jį pašalinti arba sumažinti jo tūrį, arba 
7.2.2. gydomas skiriant chemoterapiją ar radioterapiją, arba  
7.2.3. pripažintas neoperuotinu ir didėjantis, arba  
7.2.4. yra būtinas paliatyvusis gydymas. 

7.3. Gerybiniam smegenų augliui nepriskiriama: 
7.3.1. cista, kalcifikatas, granulioma, hematoma;  
7.3.2. smegenų arterijų ar venų malformacija arba malformacija smegenyse; 
7.3.3. hipofizės ar nugaros smegenų auglys. 

 
8. Pagrindinių organų transplantacija  

8.1. Pagrindinių organų transplantacija yra žmogaus donoro organo persodinimas apdraustajam asmeniui, kai persodinamas vienas ar 
keli toliau išvardyti organai:  

8.1.1. inkstai, kepenys, širdis, plaučiai, kasa arba  
8.1.2. kaulų čiulpai, naudojant hematopoetines kamienines ląsteles, prieš tai atlikus visų recipiento kaulų čiulpų abliaciją.  

8.2. Pagrindinių organų transplantacijai nepriskiriama kitų organų, organų dalių, audinių ar ląstelių transplantavimas. 
 

9. Išsėtinė sklerozė  
9.1. Išsėtinė sklerozė yra demielinizuojanti centrinės nervų sistemos liga, sukelianti nuolatinį neurologinį deficitą, kurią diagnozuoja 
licenciją turintis neurologas. 
9.2. Neurologiniu deficitu laikoma, jeigu apdraustasis asmuo pastoviai ir negrįžtamai nesugeba: 

9.2.1. be pagalbos horizontaliu paviršiumi nueiti 200 metrų arba 
9.2.2 be pagalbos valgyti. 

 
10. Parkinsono liga, pasireiškusi iki sulaukiant 60 metų amžiaus  

10.1. Parkinsono liga yra lėtai progresuojanti degeneracinė centrinės nervų sistemos liga, kai dėl pažeistų nervų ląstelių sumažėja 
dopamino lygis smegenyse. Liga turi būti diagnozuota licenciją turinčio neurologo iki apdraustajam asmeniui sukankant 60 metų. 
10.2. Parkinsono ligai taikomi visi toliau išvardyti kriterijai: 

10.2.1. progresuojančio neįgalumo požymiai; 
10.2.2. nesėkmingas gydymas vaistais per visą laiką; 
10.2.3. neurologinis deficitas, lemiantis pastovų ir negrįžtamą Parkinsono ligai būdingą eisenos sutrikimą. 

 
11. Ankstyvoji demencija (silpnaprotystė) iki sulaukiant 60 metų amžiaus  

11.1. Progresuojančiai demencijai priskiriama Alzhaimerio liga ar kita demencija: 
11.1.1. Alzhaimerio liga yra progresuojanti degeneracinė smegenų liga, apibūdinama difuzine visos smegenų žievės atrofija; 
11.1.2. demencija yra organinis psichikos sutrikimas, apibūdinamas bendrų protinių gebėjimų netekimu, pavyzdžiui, atminties, 
vertinimo ir abstraktaus mąstymo sutrikimu ir asmenybės pokyčiais. 

11.2. Ankstyvąja demencija laikoma demencija, kuri diagnozuojama iki asmeniui sulaukiant 60 metų amžiaus ir sukelia: 
11.2.1. nuolatinį negrįžtamą smegenų funkcijos sutrikimą; 
11.2.2. reikšmingą kognityvinės funkcijos sutrikimą (12 arba mažiau balų pagal MMSE (angl. mini mental state examination) 
vertinimo skalę arba mažiausiai 5 stadija pagal GDS (angl. global detioration scale) ir 
11.2.3. dėl to reikia nuolatinės priežiūros. 

11.3. Ankstyvajai demencijai nepriskiriami bipoliniai sutrikimai. 
 

12. Klausos netekimas dėl ligos  
12.1. Klausos netekimas abiem ausimis turi būti negrįžtamas. Klausos ribinis slenkstis, nustatytas visų dažnių audiogramoje, geriau 
girdinčioje ausyje yra didesnis kaip 90 decibelų.  
12.2. Klausos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu klausos aparatas ar implantas gali iš dalies ar visiškai 
sugrąžinti prarastą klausą. 

 
13. Kalbos netekimas dėl ligos  

13.1. Kalbos netekimas dėl ligos turi būti visiškas, negrįžtamas ir nenutrūkstamai pasireikšti per 12 mėnesių laikotarpį.  
13.2. Kalbos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu pagalbinė priemonė, prietaisas ar implantas gali iš dalies ar 
visiškai sugrąžinti prarastą kalbą. 
13.3. Šiam sutrikimui nepriskiriamas kalbos netekimas dėl psichinių priežasčių. 
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14. Regos netekimas dėl ligos  
14.1. Regos netekimas yra kliniškai patvirtintas ligos sukeltas negrįžtamas regos pablogėjimas abiem akimis. Koreguotas regos 
aštrumas turi būti mažesnis kaip 6/60 matuojant metrine sistema arba 0,1 pagal dešimtainę regos aštrumo vertinimo skalę, arba abiejų 
akių akipločio sumažėjimas iki 20° ar dar mažiau.   
14.2. Regos sutrikimams nepriskiriami atvejai, kai medicininiu požiūriu prietaisas ar implantas gali iš dalies arba visiškai sugrąžinti 
prarastą regą. 

 
15. Galūnės netekimas ar paralyžius dėl ligos 

15.1. Galūnės netekimas ar paralyžius yra visiškas ir nuolatinis dviejų ar daugiau galūnių funkcijos netekimas ar visiškas galūnių 
netekimas virš riešo ar kulkšnies dėl ligos. 

 


