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GYDYTOJAS VAIKŲ CHIRURGAS
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė
1. TAIKYMO SRITIS
1.1. Ši medicinos norma nustato gydytojo vaikų chirurgo veiklos sritis, kompetenciją, teises,
pareigas ir atsakomybę.
1.2. Ši Lietuvos medicinos norma privaloma visiems gydytojams vaikų chirurgams, jų
darbdaviams, taip pat asmenims ir institucijoms, rengiantiems šiuos specialistus,
tobulinantiems jų kvalifikaciją bei kontroliuojantiems jų veiklą.
2. NUORODOS
2.1. Ši medicinos norma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymas, kitais teisės
aktais:
2.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998,
Nr. 112—3099);
2.1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572;
1998, Nr.109-2995);
2.1.3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin.,
1996, Nr.102-2317; 2004, Nr. 115-4284);
2.1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu
Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 872416; 2002, Nr. 50-1923);
2.1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. Įsakymu
Nr. 634 „Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (žin.,
2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);
2.1.6. LR Vyriausybės 2003 10 31 nutarimas Nr. 1359 “Dėl gydytojų rengimo”
2.1.7. 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/16/EEB, skirta padėti laisvam
gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui
2.1.8. European Training Charter for Medical Specialists, UEMS 1995, Charter on training
of Medical Specialists in the EU, Requirements for the Specialty Paediatric surgery.

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
3.1. Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:
3.1.1. Vaikų chirurgija–medicinos šaka apimanti chirurginių ligų diagnostiką, chirurginį
ir medikamentinį gydymą, reabilitaciją bei profilaktiką vaikams nuo gimimo iki 18
metų amžiaus.
3.1.2. Gydytojas vaikų chirurgas – teisės aktų nustatyta tvarka, baigęs vaikų chirurgijos
rezidentūrą ir/ar įgijęs gydytojo vaikų chirurgo profesinę kvalifikaciją, ir turintis
licencija verstis vaikų chirurgo praktika Respublikos sveikatos priežiūros įstaigose.
Užsienyje įgyta gydytojo vaikų chirurgo profesinė kvalifikacija Lietuvos Respublikoje
pripažįstama teisės aktų nustatyta tvarka.

3.1.3. Gydytojo vaikų chirurgo praktika – teisės aktų reglamentuota gydytojo vaikų
chirurgo veikla, pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, kompetenciją bei įstaigoje esančias
sąlygas sprendžiant šioje normoje nurodytų ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos,
dispanserizacijos ir reabilitacijos klausimus.
3.1.4. Būtinoji medicinos pagalba – ( žr. būtinos medicinos pagalbos sąrašą) gydytojo
teikiama skubi kvalifikuota medicinos pagalba, be kurios padidėtų paciento mirties
arba sunkių komplikacijų rizika.
4. BENDROSIOS NUOSTATOS
4.1. Gydytojo vaikų chirurgo profesinė kvalifikacija teisės aktų nustatyta tvarka įgyjama baigus
vientisąsias universitetines medicinos studijas ir penkerių metų trukmės vaikų chirurgijos
rezidentūrą.
4.2. Teisę verstis gydytojo vaikų chirurgo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka įgijęs gydytojo vaikų chirurgo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią
vaikų chirurgo praktikos licenciją verstis vaikų chirurgijos praktika pagal gydytojo vaikų
chirurgo profesinę kvalifikaciją.
4.3. Gydytojas vaikų chirurgas gali dirbti vaikų chirurgijos skyriuose, bei ligoninėse,
poliklinikose, sanatorijose ir kitose įstaigose, kuriose yra numatyta vaikų chirurgo
pareigybė
4.4. Gydytojas vaikų chirurgas dirba savarankiškai pagal kompetenciją, bendradarbiaudamas su
kitų specialybių gydytojais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, ir kitais
asmenimis.
4.5. Gydytojas vaikų chirurgas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šia
Medicinos norma, kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais) ir vidaus
darbo tvarkos taisyklėmis, bei savo pareigybės aprašymu.
5. TEISĖS
5.1. Gydytojas vaikų chirurgas turi teisę:
5.1.1. verstis vaikų chirurgo praktika sveikatos priežiūros įstaigose teisės aktų nustatyta
tvarka;
5.1.2. skirti vaistus ir išrašyti receptus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.1.3. gauti būtiną darbui informaciją, priemones, įrangą, instrumentus, vaistus;
5.1.4. naudotis gydytojams suteiktomis socialinėmis garantijomis;
5.1.5. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
5.1.6. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, apskrities ir
savivaldybių sveikatos priežiūros organizatoriams, darbdaviams kaip geriau aptarnauti
ir gydyti pacientą, gerinti darbo sąlygas;
5.1.7. į privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą dėl žalos atlyginimo padarymo
pacientų sveikatai teisėtais gydytojo vaikų chirurgo veiksmais atlyginimo pagal
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta
tvarką ir apimtį;
5.1.8. atsisakyti taikyti diagnostikos, gydymo metodus, prieštaraujančius gydytojo etikos ir
moralės normoms, jeigu tai nesukels realaus pavojaus asmens sveikatai bei gyvybei;
5.1.9. dalyvauti įvairiose diagnostikos, gydymo ir profilaktikos programose, moksliniuose
tyrimuose;
5.1.10. spręsti laikino nedarbingumo klausimus pagal teisės aktų reikalavimus;

5.1.11. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka;
5.1.12. konsultuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.1.13. išduoti sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro nustatyta tvarka;
5.1.14. teisės aktų nustatyta tvarka siųsti pacientus negaliai įvertinti
5.1.15. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Gydytojas vaikų chirurgas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės
aktų.
6. PAREIGOS
6.1. Gydytojas vaikų chirurgas privalo:
6.1.1. verstis gydytojo vaikų chirurgo praktika Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją, nurodytą šios Medicinos normos 7 skyriuje;
6.1.2. teikti būtinąją medicinos pagalbą;
6.1.3. mokyti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos;
6.1.4. tinkamai tvarkyti medicinos dokumentus ir teikti statistikos bei kitą informaciją
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
6.1.5. informuoti pacientą ir jo teisėtus atstovus (tėvus, globėjus) apie jo sveikatos
sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą sveikatos priežiūrą (šios informacijos
apimtį nustato gydytojas vaikų chirurgas, atsižvelgdamas į paciento būklę,
vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais);
6.1.6. teikti informaciją apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą valstybės
institucijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos ministro nustatyta tvarka;
6.1.7. teikti informaciją apie asmenis su kūno sužalojimais, kurie gali būti susiję su
nusikaltimu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
6.1.8. dirbant vadovautis medicinos etikos ir deontologijos principais, gerbti pacientų teises
ir saugoti jų medicinines paslaptis;
6.1.9. analizuoti savo darbo rezultatus;
6.1.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
6.1.11. savo veikloje vadovautis galiojančiais teisės aktais, norminiais dokumentais ir taikyti
tik aprobuotus gydymo, profilaktikos bei įteisintas medicinos technologijas;
6.1.12. atlikti kitas |Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
7. KOMPETENCIJA
7.1. Gydytojo vaikų chirurgo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja
baigęs vaikų chirurgo profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas bei nuolat tobulindamas
įgytą profesinę kvalifikaciją ir domėdamasis nuolatine mokslo ir technikos pažanga.
Gydytojas vaikų chirurgas turi:
7.1.1. žinoti:
7.1.1.1.medicinos etikos ir deontologijos principus;
7.1.1.2.paciento teises;
7.1.1.3.gydytojo teises, pareigas ir atsakomybę;
7.1.1.4.sveikatos draudimo principus;
7.1.1.5.šeimos sveikatos ir socialinės apsaugos pagrindus, motinos ir vaiko sveikatos
apsaugos teisines ir socialines garantijas;
7.1.1.6.darbo su dokumentais, raštvedybos, medicinos statistikospagrindus;

7.1.1.7.šią medicinos normą ir kitus gydytojo vaikų chirurgo veiklą reglamentuojančius
teisės aktus
7.1.2. išmanyti:
7.1.2.1.vaikų chirurgijos istoriją, chirurginės pagalbos vaikams organizaciją Lietuvoje;
7.1.2.2.vaikų anatominius ir fiziologinius raidos ypatumus;
7.1.2.3.vaikų operacinės chirurgijos principus ir ypatumus;
7.1.2.4.aseptikos bei antiseptikos principus ir metodus;
7.1.2.5.anestezijos ir pooperacinio nuskausminimo principus ir metodus, taikomus
vaikams;
7.1.2.6.vaikų racionalios mitybos pagrindus;
7.1.2.7.įvairaus amžiaus vaikų slaugos ypatumus;
7.1.2.8.vaikų reabilitacinio, sveikatą gražinančio ir palaikomojo sanatorinio kurortinio
gydymo indikacijas ir organizaciją;
7.1.2.9.vaikų sklaidos ydų, chirurginių ligų ir traumų :
• priežąstis;
• patologinę anatomiją ir patologinę fiziologiją;
• klinikinius požymius ir laboratorinių tyrimų pokyčius;
• šiuolaikinius tyrimo metodus, jų indikacijas, nustatomus ligų požymius bei jų
klinikinę vertę;
• diferencinę diagnostiką;
• medikamentinio bei chirurginio gydymo indikacijas ir metodus;
• ikioperacinio bei pooperacinio gydymo principus ir metodus;
• profilaktikos principus.
7.1.3. Diagnozuoti ir gydyti pagal savo kompetenciją bei sveikatos priežiūros įstaigoje,
kurioje dirba esančias sąlygas, šias nurodytas ligas:
TLK kodas

Ligos pavadinimas (pagal TLK – 10 terminologiją)

Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos:
A 15.6
A 16.5
A 18.2
A 18.4
A 28.1
A 40
A 41
A 46
A 48.0
A 48.3
A 48.8
A 49.0 – 49.9
B 01.8
B 07
B 08.1
B 21

Tuberkuliozinis pleuritas, patvirtintas bakteriologiškai ir
histologiškai
Tuberkuliozinis pleuritas kai neminimas bakteriologinis ar
histologinis patvirtinimas
Tuberkuliozinė periferinė limfadenopatija
Odos ir poodinių audinių tuberkuliozė
Kačių įdrėskimo liga
Streptokokinė septicemija
Kitos septicemijos
Rožė
Dujinė gangrena
Toksinio šoko sindromas
Kitos specifinės (patikslintos) bakterijų sukeltos ligos
Nepatikslintos lokalizacijos bakterinė infekcija
Vėjaraupiai su kitomis komplikacijomis
Virusinės karpos
Užkrečiamasis moliuskas
Dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligos atsiradę navikai

B 67

Echinokokozė

Navikai
C 15 – C 26
C 33
C 34
C 38.1
C 38.2
C 38.3
C 38.4
C 39
C 40 – C 41
C 43 – C 44
C 45 – C 49
C 50
C 60 – C 63
C 64 – C 68
C 73 – C 75
C 76
C 77
C 78
C 79
D 12
D 13
D 14.2 – D 14.4
D 15
D 16
D 17
D 18
D 19
D 20
D 21
D 22
D 23
D 24
D 29
D 30
D 34
D 35
D 37.1 – D 37.9
D 38.1 – D 38.4

Virškinimo organų piktybiniai navikai
Trachėjos piktybiniai navikai
Bronchų ir plaučių piktybiniai navikai
Priekinis tarpuplautis
Užpakalinis tarpuplautis
Tarpuplautis nepatikslintas
Krūtinplėvė
Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo ir tarpuplaučio organų
piktybiniai navikai
Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai
Odos melanoma ir kiti odos piktybiniai navikai
Mezotelinių ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai
Krūties piktybiniai navikai
Vyro lytinių organų piktybiniai navikai
Šlapimą išskiriančių organų piktybiniai navikai
Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų piktybiniai navikai
Kitų ir netiksliai nurodytų lokalizacijų piktybiniai navikai
Metastaziniai ir nepatikslinti limfmazgių piktybiniai navikai
Metastaziniai kvėpavimo ir virškinimo organų piktybiniai
navikai
Kitų lokalizacijų metastaziniai piktybiniai navikai
Storosios žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir analinio kanalo
gerybiniai navikai
Kitų ir netiksliai nurodytų virškinimo sistemos dalių gerybiniai
navikai
Trachėjos, broncho, plaučio ir nepatikslinti gerybiniai navikai
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gerybiniai navikai
Kaulų ir sąnarinių kremzlių gerybiniai navikai
Riebalinio audinio gerybiniai navikai (lipomos)
Hemangioma ir limfangioma, bet kurios lokalizacijos
Mezotelinio audinio gerybiniai navikai
Retroperitoninio tarpo minkštųjų audinių ir pilvaplėvės
gerybiniai navikai
Kiti jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybiniai navikai
Melanocitiniai apgamai
Kiti odos gerybinia navikai
Krūties gerybiniai navikai
Vyro lytinių organų gerybiniai navikai
Šlapimą išskiriančių organų gerybiniai navikai
Skydliaukės gerybiniai navikai
Kitų ir nepatikslintų vidinės sekrecijos liaukų gerybiniai navikai
Skrandžio, plonosios žarnos, kirmėlinės ataugos, storosios
žarnos, tiesiosios žarnos, kepenų, tulžies pūslės ir tulžies latakų,
kitų virškinimo organų gerybiniai navikai
Trachėjos, bronchų, plaučių, krūtinplėvės, tarpuplaučio,

D 40
D 41
D 44

užkrūčio liaukos gerybiniai navikai
Vyro lytinių organų nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai
Šlapimą išskiriančių organų nepatikslintos ir nežinomos eigos
navikai
Vidinės sekrecijos liaukų nepatikslintos ir nežinomos eigos
navikai

Blužnies ligos
D 73

Blužnies ligos

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos
E 01
E 04
E 21
E 32
E 86
E 87

Skydliaukės funkcijos ir kiti sutrikimai dėl jodo trūkumo
(struma)
Kita netoksinė struma (gūžys)
Hiperparatirozė ir kiti prieskydinių liaukų funkcijos sutrikimai
Užkrūčio liaukos ligos
Kraujo tūrio sumažėjimas
Kiti skysčių, elektrolitų bei rūgščių ir šarmų balanso sutrikimai

Kraujotakos sistemos ligos
I 78
I 80
I 83
I 84
I 86.1
I 88
I 89

Kapiliarų ligos
Flebitas ir tromboflebitas
Apatinių galūnių venų varikozė
Hemorojus
Kapšelio (scrotum) veniniai mazgai. Varikocele
Nespecifinis limfadenitas
Kiti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių pakitimai

Kvėpavimo sistemos ligos
J 47
J 85 – J 86
J 90 – J 94
J 95
J 98.0
J 98.5

Bronchektazės
Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai
Kitos pleuros ligos
Kvėpavimo sutrikimas po gydymo procedūrų
Bronchų ligos neklasifikuojamos kitur
Tarpuplaučio ligos neklasifikuojamos kitur

Virškinimo sistemos ligos
K 21
K 22
K 23
K 25
K 26
K 27

Gastroezofaginio refliukso liga
Kitos stemplės ligos
Stemplės pakitimai sergant ligomis klasifikuojamomis kitur
Skrandžio opa
Dvylikapirštės žarnos opa
Pepsinė opa, vieta nepatikslinta

K 28
K 31.0
K 31.2
K 31.4
K 31.5
K 31.6
K 31.8
K 35
K 36
K 37
K 38
K 40
K 41
K 42
K 43
K 44
K 45
K 46
K 50
K 51
K 56
K 57
K 59.0
K 59.3
K 59.9
K 60
K 61
K 62
K 63
K 65
K 66
K 67
K 80
K 81
K 82
K 83
K 85
K 86
K 87
K 91
K 92
K 93
Odos ir poodžio ligos

Gastrojejuninė opa
Skrandžio ūminis išsiplėtimas
Skrandžio “smėlio laikrodžio” susiaurėjimas ir stenozė
Skrandžio divertikulas
Dvylikapirštės žarnos obstrukcija
Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos fistulė
Kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos patikslintos ligos
Ūminis apendicitas
Kiti apendicitai
Apendicitas, nepatikslintas
Kitos kirmėlinės ataugos ligos
Kirkšninė išvarža
Šlauninė išvarža
Bambinė išvarža
Pilvinė išvarža
Diafragminė išvarža
Kitos pilvinės išvaržos
Nepatikslintos pilvo ertmės išvaržos
Crohn’o liga
Opinis kolitas
Paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos
Žarnų divertikulinė liga
Vidurių užkietėjimas
Didelė gaubtinė žarna neklasifikuojama kitaip
Funkciniai žarnų sutrikimai, nepatikslinti
Išangės įplėšos ir tiesiosios žarnos fistulės
Išangės ir tiesiosios žarnos srities abscesas
Kitos išangės ir tiesiosios žarnos ligos
Kitos žarnų ligos
Peritonitas
Kiti pilvaplėvės pakitimai
Pilvaplėvės pakitimai sergant infekcinėmis ligomis
klasifikuojamomis kitur
Tulžies pūslės akmenligė
Cholecistitas
Kitos tulžies pūslės ligos
Kitos tulžies trakto ligos
Ūminis pankreatitas
Kitos kasos ligos
Tulžies pūslės, tujžies trakto ir kasos pakitimai sergant ligomis
klasifikuojamomis kitur
Po procedūrų pasireiškiantys virškinimo organų sutrikimai,
neklasifikuojami kitur
Kitos virškinimo sistemos ligos
Kiti virškinimo sistemos organų pakitimai, sergant ligomis
klasifikuojamomis kitur

L 00 – L 08
L 60.0
L 73.2
L 88
L 89
L 90.5
L 91.0
L 92
L 97
L 98
L 99

Odos ir poodinių audinių infekcijos
Įaugęs nagas
Pūlingas hidradenitas (prakaito liaukų pūlingas uždegimas)
Gangreninė pioderma
Pragulų opos
Odos randiniai pakitimai ir fibrozė
Keloidinis randas
Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai
Kojų opa neklasifikuojama kitur
Kitos odos ir poodžio ligos , neklasifikuojamos kitur
Kitos odos ir poodinių audinių pakitimai sergant ligomis,
klasifikuojamomis kitur

Jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos ligos
M 00 – M 03
M 20
M 21
M 22
M 23
M 24
M 25
M 40 – M 43
M 46
M 47
M 48
M 49
M 53
M 60 – M 63
M 65 – M 68
M 70
M 71
M 72
M 73
M 75
M 76
M 77
M 79
M 80 – M 85
M 86
M 87
M 88
M 89
M 90
M 91 – M 94
M 95 – M 99

Infekcinės artropatijos
Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos
Kitos galūnių įgytos deformacijos
Girnelės ligos
Kelio sąnario vidiniai pažeidimai
Kiti specifiniai sąnario pažeidimai
Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur
Deformuojančios dorsopatijos
Kitos uždegiminės spondilopatijos
Spondilozė
Kita spondilopatija
Spondilopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Kitos dorsopatijos, neklasifikuojamos kitur
Raumenų ligos
Sinovijos ir sausgyslių ligos
Minkštųjų audinių ligos sukeltos krūvio, perkrovimo ir
spaudimo
Kitos bursopatijos
Fibroblastinės ligos
Minkštųjų audinių pažeidimai sergant ligomis,
klasifikuojamomis kitur
Peties pažeidimai
Kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos
Kitos entesopatijos
Kitos minkštųjų audinių ligos, neklasifikuojamos kitur
Kaulų tankio ir struktūros sutrikimai
Osteomielitas
Osteonekrozė
Kaulo Peget’o liga (deformuojantis ostitas
Kitos kaulų ligos
Osteopatijos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Chondropatijos
Kitos skeleto – raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos

Urogenitalinės sistemos ligos
N 13
N 20 – N 23
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
N 37
N 39
N 40 – N 51
N 99

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija
Šlapimo organų akmenligė
Kitos inkstų ir šlapimtakių ligos, neklasifikuojamos kitur
Kiti inkstų ir šlapimtakių pakitimai sergant ligomis,
klasifikuojamomis kitur
Cistitas
Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija, neklasifikuojama
kitur
Kitos šlapimo pūslės ligos
Šlapimo pūslės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis
kitur
Uretritas ir uretros (šlaplės) sindromas
Šlaplės striktūra
Kitos šlaplės ligos
Šlaplės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Kitos šlapimo organų ligos
Vyro lytinių organų ligos
Urogenitalinės sistemos sutrikimai, neklasifikuojami kitur

Tam tikros perinatalinio periodo ligos
P 12.1
P 13
P 15
P 38
P 39.0
P 39.4
P 51
P 75
P 76
P 77
P 78.0
P 78.1
P 83.5
P 83.6

Cefalohematoma dėl gimdymo traumos
Skeleto pažeidimas dėl gimdymo traumos
Kitos gimdymo traumos
Naujagimio omfalitas su negausiu kraujavimu ar be jo
Naujagimio infekcinis mastitas
Naujagimio odos infekcija
Naujagimio kraujavimas iš bambutės
Žarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus
Kitas naujagimio žarnų nepraeinamumas
Vaisiaus ir naujagimio nekrozuojantis enterokolitas
Žarnų perforacija perinataliniu periodu
Kitas naujagimio peritonitas
Įgimta hidrocele
Naujagimio bambos polipas

Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos
Q 17.0
Q 17.5
Q 18
Q 27
Q 32
Q 33
Q 34
Q 39

Pridėtinė ausis
Atlėpusi ausis
Kitos įgimtos veido ir kaklo formavimosi ydos
Kitos įgimtos periferinių kraujagyslių sistemos formavimosi
ydos
Įgimtos trachėjos ir bronchų formavimosi ydos
Įgimta plaučio formavimosi yda
Kitos įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos
Įgimtos stemplės formavimosi ydos

Q 40
Q 41
Q 42
Q 43
Q 44
Q 45
Q 51.7
Q 52.2
Q 53
Q 54
Q 55
Q 56
Q 60 – Q 64
Q 65 – Q 79
Q 82
Q 83
Q 89

Kitos įgimtos viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi
ydos
Įgimtas plonosios žarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė
Įgimti storosios žarnos nebuvimas, atrezija ir stenozė
Kitos įgimtos žarnų formavimosi ydos
Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos
Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos
Įgimta fistulė tarp gimdos, virškinimo ir šlapimo išskyrimo
organų
Įgimta rektovaginalinė fistulė
Kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė)
Hipospadija
Kitos įgimtos vyro lytinių organų formavimosi ydos
Neaiški lytis ir pseudohermafroditizmas
Įgimtos šlapimo sistemos formavimosi ydos
Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir
deformacijos
Kitos įgimtos odos formavimosi ydos
Įgimtos krūties formavimosi ydos
Kitos įgimtos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami
kitur
R 02
R 04
R 10
R 13
R 14
R 15
R 18
R 19
R 29.3
R 30
R 31
R 32
R 33
R 36
R 39
R 52
R 57.1
R 58
R 59
R 60

Gangrena neklasifikuojama kitur
Kraujavimas iš kvėpavimo takų
Pilvo ir dubens skausmas
Rijimo sutrikimai
Pilvo pūtimas
Išmatų nelaikymas
Ascitas
Kiti simptomai ir požymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu
Nenormali laikysena
Skausmas, susijęs su šlapinimusi
Hematurija, nepatikslinta
Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas
Šlapimo susilaikymas
Išskyros iš šlaplės
Kiti simptomai ir požymiai, susiję su šlapimo organų sistema
Skausmas, neklasifikuojamas kitur
Hipovoleminis šokas
Kraujavimas neklasifikuojamas kitur
Padidėję limfmazgiai
Edema, neklasifikuojama kitur

Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai
S 00
S 01

Paviršinis galvos sužalojimas
Galvos žaizda

S 10 – S 19
S 20 – S 23; S 27 – S 29
S 30 – S 33; S 36 – S 39
S 40 – S 49
S 50 – S 59
S 60 – S 69
S 70 – S 79
S 80 – S 89
S 90 – S 99
T 00 – T 07
T 08 – T 14
T 17
T 18
T 19
T 20 – T 32
T 33 – T 35
T 79
T 80
T 81
T 84
T 87
T 88
T 91
T 92
T 93
T 94
T 95
T 98

Kaklo sužalojimai
Krūtinės sužalojimai
Pilvo juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens
sužalojimai
Pečių lanko ir žasto traumos
Alkūnės ir dilbio sužalojimai
Riešo ir plaštakos sužalojimai
Klubo ir šlaunies sužalojimai
Kelio sąnario ir blauzdos sužalojimai
Čiurnos ir pėdos traumos
Traumos apimančios keletą kūno sričių
Liemens ar galūnių nepatikslintų sričių sužalojimai
Svetimkūnis kvėpavimo takuose
Svetimkūnis virškinimo organuose
Svetimkūnis šlapimo ir lytiniuose organuose
Terminiai ir cheminiai nudegimai
Nušalimai
Ankstyvosios traumos komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
Komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
Procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
Ortopedinių endoprotezų, implantų ir transplantuotų
komplikacijos
Prisiuvimo ir amputacijos komplikacijos
Kitos chirurginės ir medicinos pagalbos komplikacijos,
neklasifikuojamos kitur
Kaklo ir liemens sužalojimų padariniai
Rankos sužalojimų padariniai
Kojos sužalojimų padariniai
Keleto ir nepatikslintų kūno sričių sužalojimų padariniai
Terminio ir cheminio nudegimo bei nušalimo padariniai
Kitų išorinių priežasčių bei nepatikslintų poveikių padariniai

7.1.4. Gydytojas vaikų chirurgas turi mokėti atlikti šiuos diagnostikos-gydymo
veiksmus:
Tirti vaiką pirštu per tiesiąją žarną
Atlikti valomąją bei sifoninę klizmą vaikams su koprostaze
ar daliniu žarnų nepraeinamumu
Zonduoti vaiko skrandį diagnostikos, dekompresijos ar
zondinio maitinimo tikslu
Atlikti pilvo organų echoskopiją
Kateterizuoti šlapimo pūslę (berniukams ir mergaitėms)
Atlikti inkstų iršlapimo pūslės echoskopiją
Apskaičiuoti skysčių infuzijos apimtį, sudėtį, užpildyti lašinę
sistemą, punktuoti periferines venas
Atlikti konservatyvią dezinvaginaciją
Konservatyviai gydyti įstrigusią išvaržą
Atlikti apyvarpės tualetą, esant balanopostitui
Atlikti infiltratų ir pūlinių echoskopiją

Atlikti pūlinio punkcija ultragarso kontrolėje
Pūlinių tvarstymas
Sąnarių punkcijos
Bambos revizija ir sanavimas sergant omfalitu
Fistulografija
Ascito punkcija
Iškritusios tiesiosios žarnos repozicija
Išangės bužavimas Hegaro diletatoriais
Gastrostominio vamzdelio pakeitimas
Kolostomos išmatų surinkėjo plokštelės pakeitimas
Gydyti žaizdas
Atstatyti iškritusią tiesiąją žarną
Cistografija
Parafimozės repozicija
Pleuros punkcija
Pleuros ertmės echoskopija
Įtempto pneumotorakso atvėrimas
Fibrobronchoskopija
Ligonio būklės įvertinimas prieš ir po operacijos.
Pooperacinio pykinimo /vėmimo gydymas
Indikacijos laidinei ir vietinei anestezijai
Skausmo gydymas ir sedacijos skyrimas tyrimų ir procedūrų
metu
Gyvybei grėsmingos, nestabilios būklės nustatymas ir
pagalba
Kvėpavimo takų praeinamumo atstatymas ir palaikymas
Plaučių ventiliacija savaime prisipildančiu maišu, deguonies
skyrimas
Pagalba esant pneumotoraksui
EKG pokyčių ir ritmo sutrikimų vertinimas. Defibriliacija,
sinchroninė kardioversija.
Komos gylio įvertinimas. Smegenų mirties nustatymas.
Juosmeninė punkcija.
Skysčių, elektrolitų, šarmų-rūgščių balanso būklės
vertinimas
Periferinės venos, kaulų čiulpų punkcija.Vaistų švirkštimas į
veną, raumenis po oda.
Mitybos poreikių įvertinimas. Enterinio –parenterinio
maitinimo paskyrimas.
Kraujo perpylimas
atlikti neurologinį vaiko tyrimą
atlikti juosmeninę punkciją ir likvoro dinaminius mėginius
nustatyti sąmonės sutrikimo laipsnį
nustatyti smegenų mirtį
nustatyti smegenų kompresijos ir strigimo požymius
7.1.5. Atlikti šias chirurgines operacijas:

Apendektomija
Laparotomija dėl perforuoto apendicito
Žarnų pasaito limfadenektomija
Mekelio divertikulektomija
Laparotomija dėl sąaugiminio žarnų nepraeinamumo,
sąaugų išdalinimas
Žarnos rezekcija
Laparotomija dėl pilvo traumos
Kepenų siūlė
Splenektomija
Žarnų siūlė
Laparotomija dėl invaginacijos, dezinvaginacija
Hernioplastika esant įstrigusiai kirkšnies išvaržai
Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas
Venesekcija
Incizijos dėl naujagimių nekrotinės flegmonos,
adenoflegmonos, omfalito, mastito, paraproktito
Pirštų ir plaštakos pūlinių incizijos
Paraproktito operacijos
Vyresnių mergaičių mastito punkcinis drenažas
Lymfadenektomija
Incizijos dėl odos-poodžio pūlinių
Osteoperforacijos dėl osteomielito
Įaugusio nago rezekcija
Pararektalinės fistulės ekscizija
Kirkšnies išvaržos plastika
Bambos išvaržos plastika
Baltosios pilvo linijos išvaržos plastika
Odos ir poodžio gėrybinių navikų ekstirpacija
Pyloromiotomija
Kolostomija
Pararektalinių audinių skleroterapija
Anoplastika m. Thiersch
Gastrostomija
Diagnostinė laparoskopija
Kaklo cistų ir fistulių ekstirpacija
Hidrocelektomija
Funikulocelektomija
Orchipeksija
Operacijos dėl fimozės (cirkumcizija, incizija, apyvarpės
plastika)
Kapšelio revizija (sėklidės atsukimas ir fiksacija, sėklidės
ataugėlės pašalinimas)
Cistostomija (atvira ir punkcinė)
Synechotomija
Pleuros drenažas
Torakotomija
Torakoskopija
Šonkaulių fiksacija

Pirminis chirurginis galvos ir stuburo žaizdų sutvarkymas
Diagnostinės frezinės angos kaukolėje išgrežimas
Uždarą kaulų repozicija
Sausgyslių siūlė
Gangliectomija
Papildomų pirštų šalinimas
Nekrektomija po nudegimų
Randų šalinimas
Odos defektų plastika vietiniais audiniais
Sąnarių drenavimas

