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PSRS Veselības aizsardzības ministrija
PAVĒLE
1979 g. 14. decembrī.
№ 1265
PAR MEDICĪNISKA ATZINUMA IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU BĒRNIEM
INVALĪDIEM VECUMĀ LĪDZ 16 GADIEM
PSKP CK un PSRS Ministru Padomes rīkojuma № 469 "Par invalīdu no
bērnības materiālās nodrošināšanas uzlabošanu" no 1979.g. 23.maija izpildīšanai
<*>
-------------------------------<*> - Pasludināts ar PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēli № 615 no
1979 g. 11.jūlija.
I. APSTIPRINU:
1. Pēc saskaņošanas ar PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komiteju un
PSRS Finanšu ministriju "Medicīnisko rādītāju sarakstu, kas dod tiesības uz
pabalstu saņemšanu bērniem-invalīdiem no bērnības vecumā līdz 16 gadiem" (1
pielikums).
2. Medicīniska atzinuma formu bērnam-invalīdam no bērnības vecumā līdz
16 gadiem (2 pielikums).
3. Medicīniska atzinuma izsniegšanas kārtību bērnam-invalīdam no bērnības
vecumā līdz 16 gadiem (3 pielikums).
II. PASLUDINU:
1979.g. 15.oktobra PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas
rīkojumu № 437 "Par instrukciju par ikmēneša pabalsta piešķiršanas un izmaksas
kārtību invalīdiem no bērnības" (4 pielikums).
III. PAVĒLU:
1. Savienības un autonomijas republiku veselības aizsardzības ministriem,
veselības aizsardzības orgānu un iestāžu vadītājiem:
1.1. Pieņemt pārvaldei un neatlaidīgai izpildīšanai 1979g. 15.oktobra № 437
PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas rīkojumu "Par instrukciju par
ikmēneša pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību invalīdiem no bērnības" un
medicīniska atzinuma izdošanas kārtību bērnam-invalīdam no bērnības;
1.2. Organizēt bērnu - invalīdu vecumā līdz 16 gadiem centīgas izdalīšanas un
atpazīšanas darbu, savlaicīgu medicīnisko atzinumu izdošanu viņiem. Nodrošināt
pastāvīgu kontroli par medicīnisko atzinumu izsniegšanas apstiprināto kartību.
2. Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības bērniem un mātēm galvenajai
pārvaldei (Е.I.Andrejeva) organizēt 1979.g. decembrī savienības republiku
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ārstnieciski - profilaktisku palīdzības bērniem un mātēm republiku pārvalžu
priekšnieku sanāksmi jautājumā par medicīnisko atzinumu izsniegšanas
organizāciju bērniem-invalīdiem līdz 16 gadu vecuma darba.
3. Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības bērniem un mātēm galvenajai
pārvaldei (Е.I.Andrejeva), Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības galvenajai
pārvaldei (I.V.Šatkins), Jauno ārstniecības līdzekļu un medicīnisko tehniku
ieviešanas pārvaldei (E.A.Babajans) nodrošināt savienības republikās instruktāžu
jautājumā par medicīnisko atzinumu izsniegšanu bērniem - invalīdiem un
sistemātisku kontroli par medicīnisko atzinumu izsniegšanas apstiprinātās kārtības
pildīšanu veselības aizsardzības orgānu un iestāžu darbā.
Kontroli par šīs pavēles izpildīšanu uzlikt uz PSRS Veselības aizsardzības
ministrijas vietniekiem b. E.Č.Novikovu un A.G.Safonovu.
Savienības republiku veselības aizsardzības ministriem atļauts pavairot šo
pavēli nepieciešamajā skaitā ar mērķi izplatīt to visās pakļautās iestādēs.
PSRS Veselības aizsardzības ministrs
B.V.PETROVSKIS
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Pielikums № 1
PSRS Veselības aizsardzības ministrijas
pavēlei № 1265 no 1979 g. 14. decembrī.
"SASKAŅOTS"
PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu
komitejas priekšnieka vietnieks
J.E.PAKS
1979 g. 13. decembrī.
"SASKAŅOTS"
PSRS Finanšu ministrijas vietnieks
А.N.КАМЕNSKOVS
1979 g. 13. decembrī.
Medicīniskās indikācijas, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai bērniem
invalīdiem kopš bērnības vecumā līdz 16 gadiem
А. Slimības un patoloģiskie stāvokļi, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai 2
gadus
Nr.
Slimību un patoloģisko stāvokļu
Klīniskā un funkcionālā stāvokļa
p.k.
nosaukumi
raksturojums
2
1
3
Nr.
p.k.
1.

I. Nervu sistēmas slimības, psihiskas slimības
Stabili izteikti kustību traucējumi (divu
vai vairāku ekstremitāšu paralīzes vai
dziļas parēzes, ilgstošas ģeneralizētās
Nervu sistēmas iedzimtu, iegūtu un hiperkinēzes, koordinācijas traucējumi
organisku bojājumu sekas (traumatiskās, u.c.),
kas
krasi
traucē
spējas
infekciozās, intoksikācijas, somatogenās, pārvietoties, pašapkalpoties. Mēreni
iedzimti- deģeneratīvas un citas izcelsmes), izteikti stabili kustību traucējumi
ieskaitot bērnu cerebrālās paralīzes un nervu (ekstremitāšu
parēzes,
stabilas
sistēmas labdabīgus audzējus
ģeneralizētas
hiperkinēzes,
koordinācijas traucējumi u.c.), kas
kombinējas ar izteiktiem valodas
traucējumiem (afāzija, alālija, dizartrija)
un
noved
pie
stabilas
bērna
deintegrācijas sabiedrībā.
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2.

Epilepsija

3.

Šizofrēnija un endogēnās psihozes

4.
Garīgā atpalicība (oligofrēnija)

Nr.
p.k.
1.

Biežas
terapeitiski
rezistentas
epileptiskas lēkmes (8 vai vairākas
lielas dienas lēkmes mēnesī vai biežas
ikdienas mazas vai bezkrampju
lēkmes). Ieilguši psihotiski stāvokļi
(līdz 6 mēnešiem un ilgāk). Izteikta
plānprātība (atbilst imbecilitātei vai
idiotijai).
Mugurkaula
smadzeņu
bojājumu izsauktie balsta aparāta
orgānu funkciju traucējumi.
Ieilguši psihotiski stāvokļi (līdz 6
mēnešiem un ilgāk). Izteikta stabila
plānprātība.
Garīgā atpalicība imbecilitātes vai
idiotijas pakāpē.
Garīgā atpalicība debilitātes pakāpē,
kas kombinējas ar izteiktiem dzirdes,
redzes, valodas, kustību balsta aparāta
un citu orgānu un sistēmu izteiktiem
traucējumiem, kas noved pie stabilas
bērna sociālās dezadaptācijas.

II. Acu slimības un bojājumi
Iedzimtie vai iegūtie abpusējie redzes Stabils redzes asuma samazinājums līdz
0.08 ar korekciju labāk redzošajā acī vai
orgāna bojājumi
redzes lauka sašaurināšanās labāk
redzošajā acī līdz 15 grādiem no
fiksācijas punkta visos virzienos.

Nr.
p.k

III. Iekšējo orgānu slimības

1.

Elpošanas orgānu slimības, patoloģiskie Stabila
smaga
ventilācijas
stāvokļi, attīstības traucējumi (ieskaitot nepietiekamība II vai smagākas
stāvokli pēc plaušu rezekcijas)
pakāpes vai biežas smagas astmas
lēkmes (2 vai vairāk mēnesī), kas
izsauc bērna sociālo dezadaptāciju.
Hroniska plaušu tuberkuloze
Stabila
smaga
ventilācijas
nepietiekamība II vai smagākas
pakāpes vai izteiktā intoksikācija

2.
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3.
4.

5.

Nieru un urīnceļu slimības, patoloģiski
stāvokļi, attīstības traucējumi
Kuņģa-zarnu trakta, aknu un žults izvadceļu
slimības, patoloģiskie stāvokļi un attīstības
traucējumi (aknu
cirozē,
hroniskais
agresīvais hepatīts, hroniskais, nepārtraukti
recidivējošs čūlainais kolīts, terminālais
ileits, halazija u.c.)
Sirds, asinsvadu slimības, patoloģiskie
stāvokļi, sirdskaite un lielo asinsvadu kaites
(neoperējamie vai neoperējamie līdz
noteiktam vecumam, stāvokļi pēc operatīvas
iejaukšanās sirdī un lielajos asinsvados

6.
Asinsrades sistēmas slimības, patoloģiskie
stāvokļi, attīstības traucējumi:
a) leikozes;
b) asinsrades iegūti, iedzimti hipo- un
aplastiskie stāvokļi;
c) trombocitopēniska purpura slimība
(Verlhopa slimība);
d) limfogranulumatoze

7.

Balsta un kustību balsta slimības,
patoloģiskie
stāvokļi
un
attīstības
traucējumi (poliartrīti
neatkarīgi
no
etioloģijas,
kolagenozes,
osteomielīta
smagas formas u.c.)

Hroniska nieru nepietiekamība

Stabils stipri izteikt kuņģa-zarnu trakta
vai aknu funkciju traucējums

Stabili asinsrites traucējumi – II un
augstāka funkcionālā pakāpē vai
hroniski izteikta arteriāla hipertensija

a) dekompensācijas stāvoklis (blast
šūnu parādīšanās perifērijas asinīs vai
valrāk par 10% blastu no visām
jaunattīstības kaulu smadzeņu šūnām
vai neiroleikoza pazīmes);
b) samazināšanās perifērijas asinīs:
hemoglobīna – līdz 6 gr%,
trombocītu– mazāk par 35 tūkst. 1
kub.mm;
leikocītu - mazāk par 2 tūkst. 1
kub.mm;
c) stāvoklis pēc splenektomijas ar
nepārtraukta recidīva gaitu ar izteiktu
hemorāģisku
sindromu
un
trombocitopēniju (trombocītu– mazāk
par 35 tūkst. 1 kub.mm);
d) intoksikācijas parādības un strauji
progresējošs process (III – IV stadija).
Vispārējas izteiktas kaulu audu
destrukcijas pazīmes, III. pakāpes
locītavu funkcionāla nepietiekamība
ne mazāk kā 2 ekstremitātēs, stipri
traucētas iespējas pārvietoties un
pašapkalpoties
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Nr.
p.k.
1.

Nr.
p.k.
1.

IV. Onkoloģiskas slimības
Ļaundabīgie audzēji

Procesa II un III stadija pēc kombinētas
vai kompleksa ārstēšanas, kas iekļauj
radikālu operāciju

V. Ķirurģiskās slimības, anatomiskie defekti un deformācijas
Barības vada, kuņģa-zarnu trakta un
urīnceļu slimības, patoloģiski stāvokļi,
attīstības traucējumi (stāvoklis pēc kuņģa Stabili stipri izteikti rīšanas, gremošanas
vai resnās zarnas totālas rezekcijas vai 2/3 vai urīna atteces traucējumi. Stabila
fekāliju un urīna nesaturēšana, Fekāliju,
tievās zarnas rezekcijas);
urīnceļu un uroģenitālās fistulas, kas
Hronisks zarnu saauguma nosprostojums nepakļaujas ķirurģiskai korekcijai vai pēc
ar daudzām fistulām, kas nepakļaujas
termiņiem nevar būt ārstējamas ķirurģiski.
korekcijai;
Barības vada nosprostojums ar izveidotu
gastrostomu u.c.

2.

Kaulu un locītavu slimības, patoloģiskie
stāvokļi, bojājumi un attīstības traucējumi

a)

b)

c)

d)

neprotezējams
vienas
kājas
amputācijas
stumbrs
augšstilba
līmenī;
iedzimta 2 vai vairāku ekstremitāšu
neattīstība
ar
izteiktiem
funkcionēšanas traucējumiem;
vienas ekstremitātes vai to segmentu
iztrūkums ar citas ekstremitātes
deformāciju, kas izraisījuši smagus
funkcionālus traucējumus;
mugurkaula un krūšu kurvja
deformācijas ar izteiktiem kustību
balsta
aparāta
funkcijas
traucējumiem
vai
izraisījušas
elpošanas orgānu II pakāpes
funkcijas traucējumus vai asinsrites
II pakāpes funkcijas traucējumus
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Nr.
p.k.

VI. Endokrīnas slimības

1.

Iedzimta hipotireoze

2.

Hiperparatireoze

3.

Hipoparatireoze

4.

Cukura diabēts

5.

Icenko - Kušinga slimība

6.

Hroniska virsnieru nepietiekamība

Plānprātība un stipri izteikta fiziskās
attīstības atpalicība
Skeleta deformācija, izteikti balsta un kustību
balsta funkciju traucējumi
Terapeitiski rezistentas biežas krampju
lēkmes
Smagas formas ar tieksmi uz biežiem komas
stāvokļiem, kas kombinējas ar Moriaka
sindromu vai angiopātiju IV pakāpē.
Izteikta hipertonija un osteoporoze, kas
izraisa kaulu lūzumus
Adisona krīzes, kas attīstās aizvietojošas
terapijas fonā

B. Slimības un patoloģiskie stāvokļi, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai līdz 16
gadu vecuma sasniegšanai
I. Nervu sistēmas slimības, psihiskas slimības <*>
1.Stabilas neatgriezeniskas divu vai vairāku ekstremitāšu paralīzes, stabilas
izteiktas neatgriezeniskas hiperkinezu formas (dubultās atetozes, horeoatetozes
tipa).
2. Oligofrēnija vai dažādas ģenēzes plānprātība, atbilstošas idiotijas pakāpei vai
imbecilitātes pakāpei (ja slimnieks ir sasniedzis 8 gadu vecumu).
<*> medicīniskais slēdziens izsniedzams līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai pie
nosacījuma, ja slimnieku ārsts novēroja ne mazāk par 2 gadiem.
II. Acu bojājumi un slimības
Divpusēji stabili neatgriezeniski un neārstējami iedzimtie un iegūtie redzes orgāna
bojājumi ar redzes asuma samazinājumu līdz 0.08 ar korekciju labāk redzošajā acī
vai redzes lauka vai redzes lauka sašaurināšanās redzošajā acī līdz 15 grādiem no
fiksācijas punkta visos virzienos.
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III. Iekšējo orgānu slimības
1. Elpošanas orgānu slimības, neoperējami patoloģiskie stāvokļi, attīstības
traucējumi ar III pakāpes ventilācijas nepietiekamību un sirds darbības
nepietiekamību
2. Iegūtas un iedzimtas sirdskaites, iedzimtie un iegūtie patoloģiskie stāvokļi,
neoperējami ar asinsrites traucējumiem III pakāpē.
3. Aknu ciroze dekompensācijas stadijā, hronisks agresīvs hepatīts.

IV. Onkoloģiskas slimības
1. Inkurabli ļaundabīgie audzēji

V. Ķirurģiskās slimības, anatomiskie defekti un deformācijas
1. Nenovēršama, neskatoties uz ārstēšanu, izteikta pastāvīga fekāliju un urīna
nesaturēšana, Fekāliju un uroģenitālās fistulas, kas izraisa netīrību
2. Izteikti stabili, neatgriezeniski balsta un kustību balsta funkciju traucējumi:
a) 2 vai vairāku ekstremitāšu amputācijas stumbri neatkarīgi no amputācijas
līmeņa;
b) neprotezējams vienas kājas augšstilba amputācijas stumbrs

Ārstnieciski – profilaktiskās palīdzības bērniem
un mātēm galvenās pārvaldes vadītājs
Е.I. Andrejeva
Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības
galvenās pārvaldes vadītājs
(I.V.Šatkins)
Jauno ārstniecības līdzekļu un medicīnisko
tehniku ieviešanas pārvaldes vadītājs
E.A.Babajans

