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1. P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą),
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529
„Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Tvarsčiai
5.1. Iki 5 mm gylio, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų negyjančioms:
trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir
praguloms (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9)
(toliau – žaizda) gydyti per mėnesį išrašoma 10 vienetų hidrokoloidinių,
silikono ar kitos sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato,
politetrafluoretileno (PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų
kombinacijų) tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvienai žaizdai.
5.2. Vaikų nudegimams gydyti (TLK-10-AM kodai – T20–T25, T29–T30)
nuo diagnozės nustatymo dienos per gydymo kursą išrašant iki 10 vienetų
gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.
5.3. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per
mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne
daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius
kiekvienai žaizdai.
5.4. Išrašant gydomuosius tvarsčius, medicinos dokumentuose turi būti
pažymimas atviros žaizdos dydis milimetrais (ilgis, plotis, gylis) ir
bendras pažeistų audinių dydis (ilgis, plotis), žaizdos gijimo būklė
(išsiskiria audinių skystis (eksudacija), granuliacija, epitelizacija) ir
komplikacijos. Išrašomų gydomųjų tvarsčių dydis turi būti proporcingas
žaizdos dydžiui ir kraštuose užimti ne daugiau kaip 30 mm nepažeistų
audinių.
5.5. Vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti išrašoma ne ilgesniam kaip 1
mėnesio gydymo kursui.
5.6. Gydomieji tvarsčiai skiriami pagal asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje patvirtintą žaizdų diagnostikos, gydymo ir priežiūros protokolą,
parengtą remiantis produkto gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo
aprašymu.“
1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
,,6. Hidrogelis
6.1. Gilesnėms nei 5 mm, gydytoms, tačiau ilgiau negu 30 dienų
negyjančioms žaizdoms (TLK-10 kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2,
I89, L59.9) gydyti per mėnesį išrašomi 2 vienetai po 15 gramų hidrogelio
ir po 8 vienetus gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.
6.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per
mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne
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daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius
kiekvienai žaizdai.
6.3. Išrašant hidrogelį ir tvarsčius, turi būti vadovaujamasi 5.4–5.6
papunkčių nuostatomis.“
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 papunkčiu keičiamo 5 punkto 5.6 papunktis įsigalioja 2017
m. lapkričio 1 d.
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