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Profesinės COVID-19 ligos atvejis

Nustatyta profesinė liga: Būklė po persirgtos profesinės COVID-19 ligos su komplikacijomis

TLK-10 AM kodai: U07.4/Z57.8 (I63.8, G09, I26.0), Europos profesinių ligų sąrašo kodas - 407.

Profesinė liga patvirtinta, vadovaujantis Profesinių ligų nustatymo kriterijų, patvirtintų LR SAM 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

V-1087 LR SAM 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-15 redakcijos 4.2.1, 4.3, 4.4 punktais, įvertinus :

• nusiskundimus kairės rankos užtirpimu, parestezijomis pėdose, deš. pėdos aptirpimu, galvos skausmu ir svaigimu, sutrikusia 

atmintimi, varginančiu dideliu bendru silpnumu, dusuliu; 

• anamnezę – susirgo COVID-19 liga dirbant ligoninėje pandemijos metu, turint kontaktą su pacientais, sergančiais COVID-19 liga, 

neigia kontaktą su kitais sergančiais COVID-19 liga, išskyrus darbe; stacionarinio gydymo metu išsivystė komplikacijos; 

• apžiūros rezultatus - eisena sutrikusi, pusiausvyra trinka nuo akių judesių į šalis, Rombergo pozoje nestabili, koordinacinius 

mėginius atlieka su žymia paklaida, rankų jėga ženkliai sumažėjusi k>d, nėra k. plaštakos pirštų aktyvių judesių, jutimų sutr ikimas k. 

plaštakoje, sausg. refleksai asimetriški; 

• tyrimų duomenis - ENMG, galvos smegenų MRT; 

• gydytojų specialistų (neurologo) konsultacijos išvadas (2021-09-09 Dgn. G09, I69.3), kitą turimą medicininę dokumentaciją; 

• profesinės ligos priežasčių tyrimo akte nurodytų profesinės rizikos veiksnių poveikio (kontakto su pacientais) trukmę ir 

riziką užsikrėsti: dėl epidemiologinės situacijos darbuotoja buvo perkelta budėti poste, esančiame ligoninės koridoriuje prie įėjimų

į ligoninę; darbo poste metu turėjo matuoti temperatūrą darbuotojams bei pacientams, perduoti lankytojų atneštus daiktus skyriuose

gulintiems ligoniams. 



Pacientės teisės

Kadangi pacientei yra nustatytas DNP dėl COVID-19 ligos, todėl pacientė turi teisę į :

• netekto darbingumo dėl profesinės ligos kompensaciją pagal Lietuvos 
Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo 11, 19, 20 straipsnius.

• kompensaciją pagal LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo 33 straipsnį.



Ligos išmoka susirgus profesine liga

Profesinę ligą pripažinus draudžiamuoju įvykiu, mokama 

77,58 proc. kompensuojamojo užmokesčio (darbo užmokesčio) 

dydžio ligos išmoka.



Ligos išmoka susirgus COVID-19

Jeigu darbdavys „Sodrai" nepatvirtina, 

kad darbuotojas užsikrėtė darbo vietoje, 

darbuotojui skiriama ligos išmoka - 62,06 

proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus".

ŠALTINIS: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/



COVID-19 pandemijos patirtis ir 

pamokos

Kodėl reikia nustatyti PROFESINĘ COVID-19 ligą?

• Ligos išmokų/netekto darbingumo kompensacijų klausimas pacientui

• Profesinių ligų statistika – PS specialistams

Iššūkiai nustatant profesinę COVID-19 ligą: 

1. Profesinės ligos nustatymo tvarka

2. DMG pajėgumai vs. atvejų skaičius

3. VDI pajėgumai vs. atvejų skaičius



Jeigu turite klausimų - klauskite

el. paštas: rita.raskeviciene@kaunoklinikos.lt


