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Kritinių ligų gydymo išlaidų draudimo sąlygos 

Šis Sveikatos draudimo taisyklių Nr. 010, įskaitant visus 
esamus jų priedus, (toliau – Taisyklės) priedas Nr. 2 (toliau 
– Priedas Nr. 2), nustato sąlygas, taisykles ir reikalavimus, 
taikomus tais atvejais, kai Draudėjas pasirenka papildomą 
kritinių ligų gydymo išlaidų draudimą.

Priedas Nr. 2 yra neatskiriama Taisyklių dalis. 

Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp Priedo Nr. 2 ir 
Taisyklių nuostatų, viršenybę turi Priede Nr. 2 numatytos 
sąlygos ir reikalavimai.

1. Papildomos sąvokos: 
Greta Taisyklėse apibrėžtų sąvokų, šios žemiau nuro-
dytos, Sutartyje bei šalių, vykdant Sutartį, siunčiamuose 
tarpusavio pranešimuose vartojamos sąvokos turi Sutar-
tyje ir jos prieduose apibrėžtą reikšmę ir/arba konkretų 
turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas 
akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje arba 
atitinkamuose šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

1.1. Kritinė liga – viena ar kelios šio priedo 6 straipsnyje 
nurodytos ligos ir (arba) operacijos ir atitinkančios jame 
apibrėžtus Kritinių ligų diagnozavimo kriterijus.

1.2. Kritinės ligos nustatymo diena – Kritinės ligos nu-
statymo diena laikoma viena iš žemiau nurodytų datų: 

- 6.4, 6.5, 6.6 ir 6.13  punktuose nurodytų Kritinių ligų at-
veju – chirurginės operacijos atlikimo Apdraustajam diena;

- 6.7 punkte nurodytų Kritinių ligų atveju – diena, kai Ap-
draustasis yra įtrauktas į oficialų operacijos laukiančiųjų 
sąrašą;

- kitais šiame Priede Nr. 2 numatytais Kritinių ligų atvejais – 
diena, kai Apdraustajam diagnozuota Kritinė liga.

2. Draudžiamasis įvykis – Apdraustajam pirmą kartą 
nustatytas susirgimas Kritine liga, dėl kurio Apdraustasis 
patiria Privalomojo sveikatos draudimo fondo nekompen-
suojamas išlaidas teikiant jam Mediciniškai pagrįstas 
paslaugas. Draudžiamasis įvykis turi atitikti kitus Taisyk-
lėse numatytus reikalavimus, reikalingus įvykiui pripažinti 
Draudžiamuoju įvykiu.

3. Draudimo išmoka
Apdraustajam dėl  Draudžiamojo įvykio pagal šį Priedą 
Nr.2  draudimo išmoka mokama vienu iš žemiau nurodytų 
būdų:

3.1. sutartyje numatyta Kritinių ligų draudimo suma; arba

3.2. kompensuojamos Apdraustojo patirtos išlaidos pagal 
šių Taisyklių priede Nr.1 nurodytus reikalavimus ambu-
latoriniam gydymui ir diagnostikai, stacionariniam gydy-
mui,  medicininei rebilitacijai, vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių, vitaminų įsigijimui, periodiniems sveikatos 
patikrinimams draudimo apsaugos ribose.

4. Draudimo apsaugos galiojimo laikas 

Draudikas draudimo sumos ribose atlygina Draudimo  
laikotarpiu įvykusio Draudžiamojo įvykio išlaidas numa-
tytas šio Priedo Nr. 2 3.2. punkte, bet ne ilgiau nei  6 mėne-
sius nuo Draudimo laikotarpio paskutinės galiojimo die-
nos.  

5. Nedraudžiamieji įvykiai:

Draudžiamaisiais įvykiais nelaikomi ir Draudikas draudimo 
išmokų nemoka:

- jei Kritinė liga diagnozuojama praėjus mažiau kaip 60 die-
nų nuo Draudimo apsaugos įsigaliojimo, išskyrus atnau-
jinamų draudimo sutarčių atvejus; 

- jei Kritinė liga neatitinka šiame Priede Nr. 2 nurodytų 
pripažinimo Kritine liga bei Draudžiamuoju įvykiu kriterijų;

-  pakartotinas susirgimas ta pačia Kritine liga;

- kiti nedraudžiamieji įvykiai kurie išvardinti Taisyklių 4 
skirsnyje (išskyrus 4.3.8 punktą);

6. Kritinių ligų sąrašas: 

6.1. Piktybinis auglys (vėžys)   

Tai nekontroliuojamas piktybinių ląstelių augimas, plitimas 
ir invazija (įsiskverbimas) į audinius. Vėžio sąvoka taip pat 
apima leukozes ir limfomas. Diagnozė turi būti pagrįsta 
histologinio tyrimo bei onkologo; onkologo-hematologo 
išvada. 

Draudimo išmoka nemokama dėl:

- lokalizuotų neinvazinių auglių, turinčių tik ankstyvus 
supiktybėjimo pokyčius (carcinoma in situ), gimdos kak-
lelio displazijos, gimdos kaklelio intraepitelinės neopla-
zijos (CIN-1, CIN-2 ir CIN-3);

- odos vėžių (išskyrus piktybinę invazinę melanoma nuo III 
lygio pagal Clarko klasifikaciją arba nemažesnę kaip 1.5 
mm pagal Breslow klasifikaciją);

- limfogranulomatozės I stadijos;

- lėtinės limfocitinės leukozės;

- prostatos vėžio I stadijos;

- bet kokių auglių, kai apdraustasis infekuotas ŽIV arba 
serga AIDS.

6.2. Miokardo infarktas 

Tai ūmus negrįžtamas širdies raumens audinių pažeidi-
mas (nekrozė) kuris išsivysto nutrūkus adekvačiai arteri-
nei kraujotakai atitinkamame miokardo segmente.
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Įvykis pripažįstamas draudžiamuoju, jei diagnozė 
pagrindžiama visais žemiau paminėtais kriterijais:

- užsitęsusi krūtinės angina;

- nauji elektrokardiografiniai pakitimai, būdingi miokardo 
infarktui;

- žymus fermentų LDH (laktatdehidrogenazė), CK (krea-
tinkinazė), CK-MB (kreatinkinazės MB izofermentas), 
troponinų (Troponinas T, Troponinas I) ir kitų biocheminių 
miokardo infarkto rodmenų aktyvumo kraujo serume padi-
dėjimas. Žymus padidėjimas reiškia didesnį kaip 0,1 ng/ml 
troponino T (Tn T) lygį ir/ar Tn I lygį daugiau kaip 1,0 ng/ml 
ar ekvivalentišką padidėjimą, viršijantį normą, tiriant kitais 
visuotinai priimtinais metodais. 

Jeigu apdraustajam diagnozuotas miokardo infarktas, 
tačiau neišpildyti visi minėti kriterijai, apie pripažinimą 
draudžiamuoju įvykiu sprendžia Draudiko gydytojas eks-
pertas.

6.3. Insultas (smegenų infarktas) 

Ūmus smegenų kraujotakos sutrikimas (dėl smegenų 
audinio infarkto, kraujosruvos iš intrakranijinių kraujagys-
lių ar embolizacijos iš ekstrakranijinių šaltinių), sukeliantis 
ilgiau nei 24 valandas trunkantį neurologinį deficitą.

Diagnozė turi būti pagrįsta objektyvių tyrimų duomenimis, 
kurie patvirtina naujai atsiradusius smegenų infarktui bū-
dingus pakitimus galvos smegenyse bei išliekantį pastovų 
neurologinį deficitą. Pastovus neurologinis deficitas turi 
būti patvirtintas gydytojo neurologo praėjus ne mažiau 
kaip 3 mėnesiams nuo smegenų infarkto.

Draudimo išmoka nemokama esant smegenų pažei-
dimams dėl traumos, dėl įvykusių praeinančių smegenų 
išemijos priepuolių. 

6.4.Vainikinių arterijų šuntavimo operacija

Atvira širdies kraujagyslių operacija dviejų ar daugiau 
širdies kraujagyslių susiaurėjimo ar užakimo korekcijai 
kaip transplantantą naudojant kojos paviršinę veną, vidinę 
krūtinės ar kitą tinkamą arteriją. Operacijos būtinybė turi 
būti patvirtinta angiografiniu tyrimu bei gydytojo kardiologo 
ir (arba) kardiochirurgo išvada.

6.5.Širdies vožtuvų operacijos

Chirurginė širdies operacija, kurios metu vienas ar keli 
širdies vožtuvai pakeičiami dirbtiniais. Aortos, mitralinis, 
plautinis ar triburis vožtuvas gali būti keičiamas dėl 
stenozės ar kaip neatliekantys savo funkcijos arba abiejų 
priežasčių kartu. Operacijos būtinybė turi būti  patvirtinta 
objektyvių tyrimų duomenimis bei gydytojo kardiochirurgo 
išvada. 

Draudimo išmoka nemokama dėl širdies vožtuvų 
operacijos, kurios metu vožtuvai nėra pakeičiami dirbtiniu 
(vožtuvų plastika ir/arba korekcijos operacijos).

6.6. Aortos operacijos

Atvira operacija, kurios metu ligos pažeista aortos dalis yra 
pašalinama ir pakeičiama protezu. Draudimo išmoka 

mokama jeigu atliekama krūtininės arba pilvinės aortos 
dalies operacija. Draudimo išmoka nemokama atliekant 
aortos šakų operacijas arba jei operacija atliekama dėl 
trauminio aortos pažeidimo.

6.7.Vidaus organų / kaulų čiulpų transplantacija 

Vieno iš šių organų – širdies, plaučių, kepenų, kasos, 
klubinės žarnos, tuščiosios žarnos, kaulų čiulpų perso-
dinimo operacija dėl negrįžtamo atitinkamo organo 
nepakankamumo, kai apdraustasis yra recipientu.

Draudimo išmoka gali būti mokama ir tada, kai 
apdraustasis yra įtrauktas sutarties galiojimo metu į oficia-
lų laukiančiųjų operacijos sąrašą (operacijai yra gyvybinės 
indikacijos ir nėra kontraindikacijų). Draudimo išmoka 
donorams nemokama.

6.8. Inkstų nepakankamumas 

Visiškas inkstų funkcijos nepakankamumas dėl ūmaus ir 
dėl negrįžtamo abiejų inkstų funkcijos pakenkimo. 
Draudimo išmoka mokama jeigu apdraustajam atlikta 
inkstų transplantacijos operacija arba atliekamos 
reguliarios dializės. Diagnozę patvirtina gydytojo nefro-
logo išvada bei objektyvių tyrimų duomenys.

Draudimo išmoka nemokama dėl grįžtamo ūmaus inkstų 
funkcijos nepakankamumo (kai reikalingos laikinos diali-
zės).

6.9. Išsėtinė sklerozė 

Tai demielinizuojanti uždegiminė centrinės nervų siste-
mos liga, pasireiškianti recidyvuojančiais ar nuolat progre-
suojančiais neurologinės disfunkcijos simptomais, suke-
liančiais neįgalumą.  Diagnozę patvirtina neurologo išva-
da po išsamaus stacionarinio neurologinio ištyrimo, 
remiantis visais žemiau paminėtais kriterijais, ir kai 
dauginis neurologinis deficitas tęsiasi ilgiau nei 6 
mėnesius.

- klinikiniais neurologiniais simptomais: motorikos sutriki-
mais, jutimo sutrikimais, koordinacijos ir pusiausvyros 
sutrikimais, galvinių nervų pažeidimais (dažniausiai 
regimojo nervo), dubens organų funkcijos sutrikimais, 
kognityvinių funkcijų sutrikimais (dėmesio, atminties), 
afektiniais sutrikimais (nuotaikos pokyčiais, depresija), 
tremoru; 

- laboratoriniais smegenų skysčio tyrimais (vertinamos 
oligokloninės juostos, skaičiuojamas Ig G indeksas);

- sukeltųjų potencialų tyrimais (dažniausiai regos SP tyri-
mas);

- magnetinio rezonanso tomografijos tyrimais (stebimi 
uždegimo ir demielinizacijos židiniai).

Pasikeitus išsėtinės sklerozės diagnostiniams kriterijams, 
vadovaujamasi diagnozės nustatymo dieną galiojančiais 
kriterijais.

6.10. Parkinsono liga iki 60 metų amžiaus 

Diagnozę patvirtina būdinga neurologinė simptomatika, 
kuri tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, neurologo išvada po 
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stacionarinio ištyrimo pagal nustatymo dienai galiojančius  
ligos diagnostikos kriterijus. Draudimo išmoka nemokama 
jei ligos priežastis yra alkoholizmas, dėl medikamentų 
perdozavimo.

6.11. Alzheimerio liga iki 60 metų amžiaus 

Diagnozę patvirtina būdinga neurologinė simptomatika, 
kuri tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, neurologo išvada po 
stacionarinio ištyrimo pagal nustatymo dienai galiojančius  
ligos diagnostikos kriterijus.

6.12. Trečio laipsnio nudegimai 

Nudegimai, kurie apima mažiausiai 20% kūno paviršiaus 
ploto ir suardo visus odos sluoksnius.

6.13. Gėrybinis smegenų navikas 

Gėrybinis smegenų navikas, keliantis grėsmę gyvybei, 
pažeidžiantis smegenis, patvirtintas gydytojo neuro-
chirurgo ir reikalaujantis neurochirurginio pašalinimo.

6.14. Aklumas

Visiškas negrįžtamas regėjimo netekimas abiem akimis 
del traumos ar ligos. Diagnozę patvirtina objektyvių tyrimų 
duomenys bei gydytojų specialistų komisijos išvada apie 

regėjimo netekimą praėjus 6 mėnesiams po diagnozės 
nustatymo. Visišku aklumu laikoma kai regėjimo aštrumas 
yra  0,01 arba mažiau.

6.15. Kurtumas

Visiškas, negrįžtamas klausos netekimas. Diagnozę 
patvirtina objektyvių tyrimų duomenys bei gydytojų 
specialistų komisijos išvada kai yra visiškas klausos prara-
dimas abiem ausimis praėjus 6 mėnesiams po diagnozės 
nustatymo.

6.16. Kalbos praradimas

Visiškas, gebėjimo kalbėti praradimas dėl trauminio 
pažeidimo ar ligos. Diagnozė turi būti patvirtinta gydytojų 
specialistų komisijos išvada kai visiškas kalbos prara-
dimas išlieka praėjus 6 mėnesiams po diagnozės nus-
tatymo.

6.17. Galūnių funkcijos netekimas

Visiškas pastovus dviejų ar daugiau galūnių arba jų 
funkcijos netekimas del traumos ar ligos išliekantis ir po 6 
mėnesių. Galūnės netekimu laikomas netekimas aukš-
čiau kelio ar alkūnės sąnario.


