Pavirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2009-01-19 įsakymu Nr. V-19.
LIGŲ, KURIŲ PRASIDĖJIMO ARBA PAŪMĖJIMO SĄSAJĄ SU DALYVAVIMU
LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS
TURI NUSTATYTI SPECIALISTŲ KOMISIJA, SĄRAŠAS

Ligų grupės
(I)
ligos, kurios
prasidėjo arba
paūmėjo

(II)
ligos, kurios
prasidėjo arba
paūmėjo ir
sukėlė
neįgalumą

Ligos pavadinimas

Ligos
kodas

Atsiradimo, paūmėjimo
laikotarpis po
dalyvavimo Černobylyje

1.1 kita hipotirozė (radiacinė
E 03.2
hipotirozė)
Susiejama, jei atsirado bet kada
1.2. netoksinis vienas skydliaukės
E
04.1
mazgas
1.3. netoksinė daugiamazgė
E 04.2
struma (gūžys)
1.4. įgimtos formavimosi ydos,
deformacijos ir chromosomų
Q 00-Q 99
anomalijos (vaikams, gimusiems
likviduotojų šeimose po 1986 m.)
2.1. navikai (tarp jų C73
C 00-C 80
skydliaukės piktybiniai navikai)
2.2. limfinio, kraujodaros ir jiems
giminingų audinių piktybiniai
C81-C96
navikai
1.1. jaunatvinė ir priešsenatvinė
katarakta, atsiradusi
Asmenims, dirbusiems
H 26.0
jaunesniame nei 45 metų
1986-1989
m. per 10 metų
amžiuje
2.1. kitos lėtinės obstrukcinės
J 44
plaučių ligos
3.1. lėtinis hepatitas,
neklasifikuojamas kitur
K 73
(autoimuninis hepatitas)
4.1. lėtinis nefritinis sindromas
N 03
4.2. nefrozinis sindromas
N 04
5.1. atopinis dermatitas (sunki
L 20
eiga, be remisijų ar pagerėjimų)
5.2. psoriazė (sunki eiga be
remisijų ar , dažnai paūmėjanti,
L40
blogai pasiduodanti gydymui)
5.3. visiškas (galvos) ir bendras
nuplikimas (alopecia universalis), L 63.0 - L 63.1
kurie siejasi su autoimuniniais
procesais odoje
6.1. tirotoksikozė
E 05
6.2. cukrinis diabetas (I ir II tipai)
E 10 - E 14
7.1. psichikos ir elgesio
sutrikimai vartojant
F10 - F19
psichoaktyviąsias medžiagas
7.2. pasikartojantis
(rekurentinis) depresinis
F 33
sutrikimas

(III)
ligos, kurios
prasidėjo arba
paūmėjo ir
sukėlė
neįgalumą

7.3. fobiniai ir kiti nerimo
sutrikimai
7.4. reakcijos į stiprų
stresą ir adaptacijos
sutrikimai
7.5. somatoforminiai sutrikimai
7.6. kiti neuroziniai sutrikimai
7.7. specifiniai asmenybės
sutrikimai
7.8. ilgalaikiai asmenybės
pakitimai, nesusiję su smegenų
pažeidimu ir liga
8.1. galvos sužalojimų padariniai
8,2. kaklo ir liemens
sužalojimų padariniai
8.3. rankos sužalojimo padariniai
8.4. kojos sužalojimo padariniai
8.5. keleto ir nepatikslintų kūno
sričių sužalojimų padariniai
9.1.seropozityvus reumatoidinis
artritas
9.2.kitas reumatoidinis artritas
9.3.sisteminės jungiamojo
audinio ligos
1.1.hipertenzinės ligos (dažnos
krizės ir komplikacijos)
1.2. išeminė [koronarinė]
širdies liga
2.1.skrandžio opa (dažnai
paūmėjanti, sukelianti
komplikacijas ir blogai
pasiduodanti konservatyviam
gydymui)
2.2.dvylikapirštės žarnos opa
(dažnai paūmėjanti, sukelianti
komplikacijas ir blogai
pasiduodanti konservatyviam
gydymui)
2.3. radiacinis gastroenteritas ir
kolitas
1.1.hipertenzinės ligos (dažnos
krizės ir komplikacijos)

F40-F41
F 43

per 10 metų po dalyvavimo

F 45
F 48
F 60
F 62
T 90
T91
T 92
T 93
T 94
M 05

Diagnozės nustatomos, jei yra
sužalojimų, patirtų likviduojant
Černobylio atominės elektrinės
avarijos padarinius 1986 -1989
metais
per 10 metų po dalyvavimo

M 06
M 30-M 36
I 10 - I 15
I 20 - I 25

dirbusiems 1986 -1988 m. per 5 m.,
dirbusiems 1989 m. - per 2 m.

K 25

K 26
K 52.0
I 10 - I 15

Pastaba: I, II ir III grupių ligų priežastinis ryšys su Černobylio atominės elektrinės avarijos
padariniais nustatomas atsižvelgiant ir į kitas aplinkybes: radiacinę situaciją, fizinį ir psichinį
persitempimą, neracionalią mitybą, respiratoriaus ir dujokaukės naudojimo trukmę, darbo laiką,
vietą ir pobūdį.

