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TFK Lzetuviško;o vertimo pratarmė 

Nuo biomedicininės link biopsichosocialinės 

negalumo sampratos 

(lietuviškojo vertimo pratarmė) 

Sveikatos, švietimo, socialinės rūpybos ir daugelyje kitų žmonijos praktinės 
veiklos sričių neįmanoma apsieiti be reiškinių grupavimo, klasifikavimo ir 
sisteminimo. Kai kurių sričių klasifikacijos yra pasiekusios ypač didelio 
preciziškumo, kai nesutariama tik dėl pačių smulkiausių klasifikavimo 
vienetų.Tokios preciziškos klasifikacijos yra daugumos pripažįstamos 
gyvūnų ir augalų karalijų sistematikos, iš dalies Tarptautinė ligų 
klasifikacija ( dažnai įvardijama trumpiniu TLK-1 O), Amerikos psichiatrų 
asociacijos Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovas 
(trumpinys DSM-IV). 

Tačiau yra viena praktiniu požiūriu labai svarbi sritis, dar neturinti 
daugumos pripažįstamos reiškinių grupavimo sistemos. Maža to, joje daug 
įvairių laikinų sąvokų, prieštaringų mėginimų sisteminti aptinkamus 
reiškinius, tačiau kol kas nesėkmingai. Tai invalidumo, negalumo, 
specialiųjų poreikių, žmogaus socialinio funkcionavimo sutrikimų dėl 
sveikatos pokyčių sritis, ypač svarbi socialinės rūpybos (juk reikia žinoti, ką 
ir kaip paremti) ir švietimo (žinotina, ko ir kaip mokyti esant negrįžtamam 
sveikatos pokyčiui) žinybos. Nors invalidumo ar specialiųjt(poreikit( 
sąvokomis įvardijamas ir aprašomas lyg ir kitas nei fiziologinis ar 
patologinis asmens funkcionavimo lygmuo, visa ši sritis buvo perdėm 
medicinizuota. Asmens funkcionavimo trūkumai buvo išvedami iš sveikatos 
būklių ir pokyčių. Todėl ir į\airios funkcionavimo sutrikimų klasifikacijos 
buvo paprasčiausi medicininių klasifikacijų atšvaitai. 

Demokratėjant visuomenėms (pirmiausiai Vakarų šalių), plėtojantis 
žmogaus pažinimui ir mąstymui, palaipsniui pereinama nuo siauros 
(sakyčiau, vienmatės) asmens funkcionavimo sampratos prie daugiamačio jo 
aiškinimo. Ir nors jau pakankamai seniai imta deklaruoti (netgi pas mus), 
jog klasifikuojant asmenis pagal invalidumą būtina atsižvelgti į kitus 
galimus veiksnius, ir žmogaus įvertinimo praktikoje, ir teorijoje invalidumas 
buvo suprantamas kaip tiesioginė sveikatos pokyčio (traumos, ligos, 
pažeidimo) išvestinė. Netekai regėjimo ar kojų, vadinasi, tu ne tik 
biologinis, bet ir socialinis luošys. Tokia vienmatė negalumo samprata 
negalėjo nekonfrontuoti su žmogaus teisių, lygių galimybių, gyvenimo kaip 
visi ir kitais demokratizmo principais. Imta suvokti, kad aplinka pati 
savaime, kartais ir be sveikatos pokyčio, asmenį pagal jo socialinio 
funkcionavimo efektyvumą gali prilyginti tiems, kuriuos ir vadiname 
invalidais. Vadinasi, ne vien ilgalaikis sveikatos pokytis čia kaltas. 
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Lietuviškojo vertimo pratarme TFK 

Pribrendo reikalas ieškoti naujos, labiau demokratinius principus 
atitinkančios negalumo sampratos. Ir čia pagiriamąjį žodį reikia tarti 
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) specialistams. Jie dar 1975 m. ėmė 
ieškoti išeities iš susiklosčiusios prieštaringos situacijos. Pirmasis paieškos 
etapas baigėsi 1980 m. PSO išleidus Tarptautinę sutrikimų, negalumų ir 
invalidumų klasifikaciją: Nors invalidumo sampratos esmė lieka ta pati (liga 
yra žmogaus socialinio funkcionavimo svarbiausia priežastis), tačiau 
Klasifikacijoje jau kalbama apie mažiausiai tris žmogaus funkcionavimo 
lygmenis: kūno organų_, asmens (individo) ir socialinį (socialinių vaidmenų). 
Paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje judama toliau: tobulinamoje 
Klasifikacijoje atsiranda dvi esminės naujovės. Pirma, prie trijų (kūno 
sutrikimų, negalumo ir invalidumo) klasifikacijų prijungiama aplinkybių, 
tiksliau, aplinkos veiksnių klasifikacija. Antra, neigiamos sąvokos 
keičiamos teigiamomis ar neutraliomis: kūno sutrikimai - kūno funkcijomis 
ir struktūromis, negalumas - veikla, invalidumas -dalyvumu. Kaip matome, 
specialistų mąstymas pasisuka 180° kampu: matuoti ne tai, ko žmogus 
negali, o tai, ką jis gali. Teigiamos ir neutralios sąvokos daug sunkiau virsta 
stigmomis negu neigiamos. Pagal naująją sampratą, negalumas (veiklos 
ribotumas ir dalyvumo varžymas) yra sveikatos pokyčio ir aplinkybių 
(aplinkos veiksnių ir asmenybės savybių) sąveikos išdava. Štai kodėl šis 
modelis vadinamas biopsichosocialiniu. 

Negalumo sampratos svarbą ir kaitą mes aptarėme TFK pirmtakės ICIDH-2 
Lietuviškojo vertimo pratarmėje (Tarptautinė ydų, veiklų ir dalyvumo 
klasifikacija, 1999). TFK vertimo Įvade ir Prieduose skaitytojas ras gana 
išsamų klasifikacijos taikymo aiškinimą. Čia mes atkreipsime dėmesį į kai 
kuriuos vertimo aspektus. 

Naujovės, ypač jų sklaida į kitas kalbas, visuomet kelia įvardijimo ir 
aprašymo problemų: prireikia naujų sąvokų, jau esamų sąvokų prasmės 
papildymo ar pokyčio. Panašaus pobūdžio problemų kilo ir verčiant TFK. 
Konkrečiau jos aptariamos išnašose, žymimose raidėmis AB. Originalo 
autorių išnašos žymimos skaitmenimis. 

Skaitytojui abejonių gali kilti dėl kertinės sąvokos negalumas. Mes siekėme 
laikytis kalbos sistemiškumo principo. Žodžių variantais, gaunamais 
kaitaliojant priešdėlius, priesagas ir galūnes, lietuvių kalba tikrai turtinga. 
Štai tas pats negalumas. Kiek turime vien daiktavardinių jo formų: neįgalus, 
neįgalintas, neįgalintis, negalia, negalė, negalai, negalus, galia, galus, 
negalavimas ir pan. Anglų kalboje turime nuoseklią sąvokų seką: ability, 
able, disability, disable, rehabilitation. Mūsų manymu, sistemiškiausias 
lietuviškų atitikmenų derinys galėtų būti galumas, galus, negalumas, 
negalus ir jau giliai įsišaknijusi reabilitacija. 
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TFK L1etuv1ško10 vertimo pratarme 

Originalo tekste kertinės sąvokos funkcija, struktūra ir veikla nuolat 
derinamos su kitu žodžiu. Pavyzdžiui, pain sensation function, cerebellar 
structure ar mobility activity tikslus vertimas būtų: skausmo jutimo funkcija, 
smegenėlių struktūra ir judamumo veikla. Lietuviškai tokie pažodiniai 
vertimai skamba ne itin sklandžiai. Todėl tais atvejais, kai tokie deriniai 
ypač rėžia ausį, mes pasikartojančias sąvokas funkcija, struktūra ar veikla 
tiesiog praleidome ir vertėme skausmo jutimas (ir taip aišku, kad tai 
funkcija, o ne struktūra ar veikla), smegenėlės ir judamumas. 

TFK kol kas yra tik negalumo srities reiškinių klasifikavimo - jų išskyrimo, 
įvardijimo, sisteminimo ir kodavimo vadovas su bendriausiais patarimais, 
kaip išskirtos kategorijos galėtų būti kiekybiškai įvertintos. Deja, laukia 
sunkūs tyrimų ir matavimų darbai, kurie kiekvienai kategorijai, jų blokui ar 
domenui nustatytų normas, atsižvelgiant į kultūros, amžiaus ir lyties 
ypatumus. Tokia standartizacija turėtų vykti tiek tarptautiniu, tiek 
kiekvienos šalies mastu. Ypač tai pasakytina apie veiklas ir aplinkybes 
( aplinkos ir asmenybės veiksnius, t. y. žmogaus funkcionavimo kliuvinius ir 
lengvinius ). 

Šis TF K vertimas nėra tik vieno žmogaus triūsas. Dalies jų - tiesioginių 
talkininkų pavardės surašytos knygos kolofone. Tačiau ačiū norėtųsi 
pasakyti ir kitiems asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjusiems prie 
šios knygos rengimo. Pirmiausia PSO atstovams Bedirhanui Ustūnui, 
Nenadui Kastenjekui ir D. W. Bramley'ui, Šiaurės šalių ICIDH/ICF centro 
vadovui Bjomui Smedby. Šių žmonių rūpesčiu pavyko dalyvauti keliuose 
TFK seminaruose, geriau suprasti šią naująją negalumo filosofiją, gauti 
leidimą versti knygą į lietuvių kalbą. 

Nuolatinį palaikymąjautėme iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
(konkrečiai - Eglės Čaplikienės), Invalidų reikalų tarybos prie LR 
vyriausybės (konkrečiai - Genovaitės Paliušienės). Jų pastangomis gauta 
parama knygos leidybai, TFK diegimas įtrauktas į Nacionalinę neįgaliųjų 
socialinės integracijos programą 2003-2012 m., surengtas seminaras. 

Prie šių eilučių autoriaus apsisprendimo vartoti daugelį vertinyje esančių 
sąvokų prisidėjo dr. Jonas Klimavičius. Jo pastabos dėl ICIDH-2 vertimo, 
bendravimas seminaruose ir asmeniškai padėjo „apsiprasti" su tokiais 
terminais kaip negalus, negalumas,judamumas (vietoje svetimybės 
mobilumas), savipriežiūra, kliuvinys, /engvinys ir daugelio kitų. 
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L1etuv1.i:ko10 ver/tmo pratarmė TFK 

Dėkoju ir gausiam būriui VU psichologijos, specialiosios pedagogikos ir 
socialinio darbo specialybių studentų, kurie savo klausimais ir pastabomis 
prisidėjo prie šio vertimo tobulinimo. Kai kurie iš jų jau kelinti metai 
mėgina taikyti ICIDH-2 ir TFK savo tyrimuose. 

Albinas Bagdonas, 2004 07 19 
VU Specialiosios psichologijos laboratorija 
Universiteto g. 3, 903 
Vilnius 01513 
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TFK Įvadas 

l. Prielaidos 

Čia pristatoma Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 
klasifikacija', žinoma TFK (angl. ICF) trumpinio pavadinimu. Pagrindinė 
TFK paskirtis - pateikti unifikuotą ir standartizuotą kalbą sveikatai ir su ja 
susijusioms būklėms aprašyti. Dvi pagrindinės sričių grupės - sveikatos 
sritys ir su sveikata susijusios sritys pateikiamos remiantis trimis žmogaus 
funkcionavimo lygmenimis - kūno, asmens (individo) ir socialiniu. TFK 
visos funkcionavimo sritys suskirstytos į dvi pagrindines dalis: l) kūno 
funkcijų ir struktūrų; 2) veiklų ir dalyvumo2• Įvairios funkcionavimo sritys3 

(arba domenai) grupuojamos pagal sveikatos būkles (pvz., ką žmogus, 
turintis tam tikrą sutrikimą ar sergantis tam tikra liga, daro ir ką jis gali 
daryti). Sąvokafunkcionavimas yra skėtinė sąvoka, aprėpianti funkcijas, 
veiklas ir dalyvumą. Skėtinė sąvoka negalumas apima funkcijų sutrikimus 
(disjunkcijas, t. y. kūno funkcijų ir struktūrų trūkumus), veiklos ribotumus ir 
dalyvumo varžymus. TFK taip pat klasifikuoja aplinkos veiksnius, 
sąveikaujančius su minėtais funkcionavimo konstruktais. Ši klasifikacijos 
sistema padeda jos vartotojui susidaryti vaizdą apie asmens funkcionavimą, 
negalumą ir sveikatą. 

TFK yra viena iš Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) parengtų 
klasifikacijų. Šios klasifikacijos padeda unifikuotai sisteminti įvairią 
informaciją apie sveikatą (pvz., diagnozavimą, funkcionavimą, negalumą, 
kreipimosi į sveikatos priežiūros tarnybas priežastis) ir standartizuoja kalbą, 
kuri palengvina tarpdalykinį ir tarptautinį bendravimą. 

I Šis tekstas - tai pataisytas Ydų, negalių ,r invalidumų tarptautmes klasifikacl}os (ICIDH) variantas. 

Pirmą kartą ICIDH Pasaulinė sveikatos orgamzac1ja išleido 1980 m Nuo 1996 m PSO pradėjo ta1syt1 

ICIDH. Po penkerius metus trukusių taisymų Ir 1šmėg11flmų PSO 54-oJi asamblėja 2001 m. gegužes 22 d. 

patv1rtmo ICF tarptautm1am vartojimui (WHA 54 21 rezohuc1Ja) Vienas 1š ICIDH variantų (ICIDH-2) 

buvo išverstas Į hetuv1ų kalbą ir 1šle1stas 300 egz tiražu terminijos ir naujos mvahdumo sampratos 

plet1mo sumet1ma1s 

' Sąvokos funkc1;a. verkia 1r dalyvumas pake1č1a anksčiau vartotas sąvokas yda (sutr1k1mas), negale 1r 

invalidumas Nesunku suprastt,jog TFK sistemoje pereita prie funkc1onav1mo te1g1amojO aspekto Tiesa, čia 

šios te1g1amo arba neutralaus pobūdžio sąvokos vartojamos spec1fiškesne negu kasd1emame gyvemme 

prasme. Jos šiame Įvade bus apibrėžtos 

1 Sr1trs, arba domenas, yra prakt1ška1 arba konceptuaha1 susijusių fiz1ologm1ų funkcijų, anatomm1ų 

struktūrų, veiklų, veiksmų ar gyvemmo aspektų grupe. 

11 



Įvadas TFK 

Sveikatos pqkyčius (ligas, sutrikimus, pažeidimus ir pan.) tiesiogiai 
klasifikuoja TLK-10 (Tarptautinė ligų klasifikacija, 10-oji redakcija)4. Jos 
struktūrinis pagrindas - etiologija. TFK klasifikuoja funkcionavimą ir 
negalumą atsižvelgiant į sveikatos pokyčius. Vadinasi, TFK ir TLK-1 O yra 
viena kitą papildančios klasifikacijos5. Todėl vartotojai raginami taikyti abi 
klasifikacijas kartu. TLK-1 O padeda „diagnozuoti" ligą, sutrikimą ar 
sveikatos būklę, o ši diagnozė gali būti papildyta informacija, gaunama 
taikant TFK.6. Jungtinė diagnostinė ir funkcionavimo įvertinimo informacija 
leidžia sudaryti platesnį ir prasmingesnį žmonių ar jų grupių sveikatos 
vaizdą. O tai gali būti panaudota ir konkretiems diagnostikos tikslams. 

PSO klasifikacijos yra vertingos aprašant ir lyginant gyventojų sveikatą 
tarptautiniu mastu. Jungtinė informacija apie mirštamumą (gaunama iš 
TLK-10) ir sveikatą (gaunama iš TFK) gali būti gyventojų sveikatingumo 
įvertinimo ir jo kontrolės priemonė. Ši informacija taip pat padeda nustatyti 
mirtingumo ir sergamumo priežastis. 

TFK iš „ligų pasekmių klasifikacijos" ( 1980 metų variantas) virto „sveikatos 
komponentų" klasifikacija. ,,Sveikatos komponentai" pabrėžia sveikatos 
sudedamąsias dalis, o „pasekmės" orientuoja į ligos ar kitų sveikatos būklių 
įtaką (rezultatą, išdavą). Taigi TFK yra neutrali etiologijos požiūriu, ir 
tyrėjas gali daryti priežastines išvadas, taikydamas tam tikrus mokslinius 
metodus. Kartu šis požiūris skiriasi ir nuo vadinamojo „sveikatos 
determinančių" arba „rizikos veiksnių" požiūrio. Sveikatos determinančių 
arba rizikos veiksnių tyrimui TFK pateikia aplinkos veiksnių klasifikaciją, 
kuri padeda nustatyti, kokiomis aplinkybėmis žmogus gyvena. 

'lntematwnal Sta11s11ca/ Clamfica1w11 ofD1rea,·e, and Related Hea/tlr Problems. Tenth Rev1s1on, 

Vols. 1-3. Geneva, World Health Orgamzauon, 1992-1994. Lietuviškas vertimas Tarptaut,ne stallst,ne ltgų 

,r sveikatos problemų k/as1jikac1;a Deš111110;1 redakc1;a 

' Būtina pnpažmt1. Jog TLK-10 1r TFK 1š dahes „dengia"' viena kitą Abi klas1fikac1Jos pradedamos kūno 

s1stemom1s Sutnkima, s1etm1 su kūno struktūromis ,r funkc1Jom1s, kunos t1es1og1a1 sus1Jus1os ,r su •. hgos 

procesais", klas1fiku0Jama1s TLK-J(} TLK-10 s1stem0Je sutnkima, (kaip požymiai ,r s1mptoma1) yra tarsi 

hgos „va12das" arba pnežast1s kreiptis Į sveikatos tarnybas Tačiau TFK s1stem0Je sutnk1ma1 traktuopm1 

kaip kūno struktūrų 1r funkc1Jų problemos, sus1Jus1os su sveikatos pokyčiais. 

• Du asmenys, sergantys ta pačia hga. gah funkc,onuot, v1siška1 sk,rtmga, Kita vertus, du panašia, 

funkc,onuoJanty~ asmenys nebūtina, tures tąpatĮ sveikatos pokytį Ta1g1 ab,eJų klas1fikac1Jų taikymas 

praplečia med,cmos reikalams skirtą mformac,ią TFK negah 1gnoruot1 ar „apeiti" 1š d,agnostm,ų procedūrų 

gaunamos mformaclJOS, bet tam t1kra1s atveJa1s JI gah būti taikoma ,r viena. 
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2. TFK tikslai 

TFK - daugiatikslė klasifikacija, skirta įvairioms praktikos ir mokslo 
sritims. Jos specifiniai tikslai yra tokie: 

Įvadas 

• moksliškai pagrįsti sveikatos ir su ja susijusių būklių, jos padarinių bei 
veiksnių sampratą ir tyrimus; 

• sukurti bendrą sveikatos ir su ja susijusių būklių aprašymo kalbą, kuri 
pagerintų įvairių vartotojų - sveikatos priežiūros darbuotojų, tyrėjų, 
politikų, visuomenės ir negalių asmenų bendravimą; 

• leisti palyginti skirtingų šalių, mokslo sričių ir tarnybų bei skirtingu 
laiku gautus duomenis; 

• pateikti darnią kodavimo sistemą sveikatos priežiūros informacijos 
tarnyboms. 

Išvardyti tikslai tarpusavyje susiję. Iš reikmės taikyti TFK išplaukia, kad ši 
klasifikacija turi būti prasminga ir praktiška, kad ja galėtų naudotis įvairūs 
vartotojai, kad ji būtų kokybiška įvertinimo priemonė įvairių kultūrų 
sąlygomis. 

2.1. TFK taikymas 

Nuo pat pirmojo varianto pasirodymo 1980 m. JCIDH buvo taikyta įvairiais 
tikslais. Štai keli pavyzdžiai: 

• kaip statistikos priemonė: duomenų registravimui ir kaupimui (pvz., 
apklausiant gyventojus, tvarkant informacijos sistemas); 

• kaip tyrimo priemonė: padarinių, gyvenimo kokybės ir aplinkos 
veiksnių matavimams; 

• kaip klinikinė priemonė: asmens įvertinimui, įvairių poveikių ir gydymų 
lyginimui, reabilitacijos pasekmių vertinimui; 

• kaip socialinės politikos priemonė: socialinės apsaugos planavimui, 
kompensacijų schemų kūrimui ir diegimui; 

• kaip mokomoji priemonė: mokymo planų kūrimui, prusinimui ir 
aktyvumo skatinimui. 

13 
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Kadangi TFK tiesiogiai susijusi su sveikatos ir gretutiniais jos reiškiniais, ji 
taikoma ir tokiose srityse kaip draudimas, socialinė rūpyba, socialinis darbas, 
švietimas, ekonomika, socialinė politika, teisėtvarka, aplinkosauga. 
Jungtinės Tautos ją priėmė kaip vieną iš socialinių klasifikacijų. Todėl ji 
glaudžiai susipina su Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo 
bendrosiomis taisyklėmis (Vilnius, 1996)7. 

Taigi TFK yra svarbus žmogaus teisių įgyvendinimo ir nacionalinių įstatymų 
kūrimo pagalbininkas. TFK taikymo sritys labai įvairios: socialinė rūpyba, 
sveikatos priežiūros sistemos vadyba, gyventojų vietiniai, nacionaliniai ir 
tarptautiniai tyrimai. TFK yra sveikatos priežiūros informacijos rinkimo 
konceptualus pagrindas, padeda išvengti ligų ir gerinti sveikatingumą, 
plėtoja žmonių dalyvumą, padėdama šalinti asmens funkcionavimo 
kliuvinius ir nustatyti socialinius lengvinius. TFK neabejotinai svarbi 
vertinant sveikatos priežiūros sistemą ir kuriant jos politiką. 

1 The Standard Rules on rhe Equalt:at1on Opportwut,es for Person wuh D1sab1/111es New York United 

Nattons Department of Public lnformation, l 994 Prumta l 993 m gruodž,o 20 dieną JT Generalines 

asamblėJOS 48-0JOJe SCSIJOJC 
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3. TFK savumai 

Kiekviena klasifikacija turi būti aiški, rodyti, kąji klasifikuoja: reiškinių 
aibę, veikimo sritis, klasifikavimo vienetus, sistemišką elementų 
organizaciją, elementų tarpusavio ryšių struktūrą. Trečiajame skirsnyje ir 
bus aptarti pagrindiniai TFK savumai. 

3.1. TFK reiškinių aibė 

TFK apima visus žmogaus sveikatos ir su ja susijusių reiškinių aspektus. 
Taigi pagrindinės reiškinių domenų (sričių) grupės yra dvi: sveikatos 
domenai ir su sveikata susiję domenai8• TFK, aprėpdama visas sveikatos 
sritis, neapima tiesiogiai su sveikata nesusijusių aplinkybių, tarp jų ir 
socialinių-ekonominių. Pavyzdžiui, dėl rasės, lyties, religijos ar kitų 
socialinių ir demografinių savybių žmonių veikla jų gyvenimo sąlygomis 
gali būti varžoma, tačiau šie TFK klasifikuojami suvaržymai yra kilę ne dėl 
sveikatos trūkumo. 

Ganėtinai paplitusi klaidinga nuomonė, kad TFK tinka tik negaliems 
žmonėms. Iš tikrųjų ši klasifikacija skirta visiems. Ji aprėpia visus sveikatos 
aspektus. Šia prasme TFK yra universali9• 

3.2. TFK aprėptis 

TFK, leisdama aprašyti žmogaus funkcionavimą ir jo suvaržymus, yra tarsi 
informacijos organizavimo rėmai, kuriais informacija įprasminama ir tampa 
lengvai prieinama. 

TFK informacija skiriama į dvi dalis: pirma dalis aprėpia Funkcionavimą ir 
negalumą, antra dalis -Aplinkybes. Kiekviena dalis savo ruožtu irgi turi po 
du komponentus: 

' Sveikatos domenų pavyzdž1a1 gah būti regėJ1mas, girdėjimas, eJ1mas, mokymasis, ats1mm1mas. Su 

sveikata sus1jus1ų domenų pavyzdžiai yra transportas, švietimas, socialines sąveikos 

• B1ckenbach J E , ChaterJI S , Badley E.M., Ostun T B Models of D1sablement. Umver,al,sm a11d the 

!CIDH. Soc1al Sc1ence and Medicme, 1999, 48. p 1173-1187 
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l. Funkcionavimo ir negalumo komponentai 

Kūno lygmenį aprašo dvi klasifikacijos: Kūno funkcijų ir Kūno struktūrų. 
Abi jos skirstomos į smulkesnius skyrius pagal labiausiai priimtą kūno 
sistemų klasifikaciją. 

Veiklos ir Dalyvumas aprėpia įvairius žmogaus funkcionavimo aspektus 
asmens ir socialiniu lygmenimis. 

2. Aplinkybių komponentai 

Aplinkos veiksniai yra pirmasis parengtas Aplinkybių komponentas. 
Aplinkos veiksniai turi įtakos visiems funkcionavimo ir negalumo 
aspektams. Jie pateikiami nutolimo nuo asmens tvarka. 

TFK 

Kitas Aplinkybių komponentas būtų Asmenybės veiksniai, tačiau jie kol kas 
neklasifikuojami ir čia nepateikiami (tokią klasifikaciją sunku parengti dėl 
didelių socialinių, kultūrinių ir individualių skirtumų). 

Funkcionavimas ir negalumas gali būti išreiškiami dviem būdais. Viena 
vertus, jais galima nurodyti problemas (pvz., funkcijos sutrikimą, veiklos 
ribotumą, dalyvumo suvaržymus). Tokių išraiškų skėtinė sąvoka yra 
negalumas. Kita vertus, jais galima parodyti neprobleminius (neutralius) 
sveikatos ir su sveikata susijusių būklių aspektus, kuriuos jungia skėtinė 
sąvoka funkcionavimas. 

Funkcionavimo ir negalumo komponentai interpretuojami pasitelkiant 
keturis atskirus, bet tarpusavyje susijusius konstruktus. Tikrovėje šie 
konstruktai operacionalizuojami kvalifikatorių (angl. qualifier) pavidalu. 
Kūno lygmeniu tokie kvalifikatoriai padeda įvertinti funkcijų ir anatominių 
struktūrų pokyčius. Veiklos ir dalyvumas apibūdinami pajėgumo (angl. 
capacity) ir atlikties (angl. performance) konstruktais (4.2 skirsnis). 

Asmens funkcionavimas ir negalumas suprantami kaip sveikatos būklių 
(ligų, sutrikimų, pažeidimų, traumų ir pan.) ir aplinkybių sąveika 10• Kaip jau 
buvo minėta, aplinkybėms priskiriami aplinkos ir asmenybės veiksniai. TFK 
pateikiamas gana išsamus aplinkos veiksnių sąrašas. Jie yra svarbi visos 
sistemos dalis. Aplinkos veiksniai sąveikauja su visais funkcionavimo ir 
negalumo komponentais. Aplinkos veiksnių įvertinimo konstruktai yra 
fizinės, socialinės ir nuostatų aplinkų lengviniai ir kliuviniai. 

'° š, sąveika priklausoma, nuo vartotoJo gah būt, traktuoJama ir kaip procesas, 1r kaip išdava 
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3.3. Klasifikavimo vienetas 

TFKklasifikuoja sveikatos ir suja susijusias būkles. Todėl pagrindinis 
klasifikacijos vienetas čia yra kategorija (sąvoka, įvardijanti konkrečią 
sveikatos ar su ja susijusią būklę). Svarbu pažymėti, kad čia klasifikacijos 
vienetas nėra asmuo. TFK neklasifikuoja žmonių, bet nustato žmogaus 
situaciją sveikatos ir su ja susijusių būklių domenuose. Negana to, ta 
situacija nustatoma susiejant ją su aplinkybėmis ( atsižvelgiant į aplinkos ir 
asmenybės veiksnius). 

3.4. TFK variantai 

Parengti du TFK variantai atsižvelgiant į galimas vartotojų reikmes. Šioje 
knygoje pateikiamas Detalusis TFK variantas, t. y. kategorijos 
klasifikuojamos keturiais lygmenimis ( 4-asis klasifikacijos lygmuo 
detaliausias ir išsamiausias). Trumpajame TFK variante kategorijos 
klasifikuojamos tik iki 2-ojo lygmens (pateikiami pagrindiniai kiekvienos 
srities skyriai ir poskyriai). 
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4. TFK komponentų apžvalga 

APIBRĖŽIMAI 11 

Atsižvelgiant į sveikatą: 

Kūno funkcijos - kūno sistemų fiziologinės funkcijos (įskaitant ir 
psichikos funkcijas). 

TFK 

Kūno struktūros - kūno anatominės dalys: organai, galūnės ir jų dalys. 
Funkcijų/struktūrų sutrikimai - kūno funkcijų ir struktūrų nuokrypis 
arba visiškas nebuvimas. 
Veikla - asmens atliekama užduotis ar veiksmas. 
Dalyvumas - asmens įtrauktumas į gyvenimo situacijas. 
Veiklos ribotumai - sunkumai, kylantys ką nors darant ar veikiant. 
Dalyvumo varžymai - problemos, su kuriomis asmuo susiduria 
įsitraukdamas į gyvenimo situacijas. 
Aplinkos veiksniai - fizinė, socialinė ir kitų žmonių nuostatų aplinkos, 
kuriose asmuo gyvena ir kuria savo gyvenimą. 

Pagrindinių sąvokų apžvalga pateikiama l lentelėje, o jų sąveikos 
aprašomos 5. l skirsnyje. Iš l lentelės matome, kad: 

• TFK yra dviejų dalių, kiekviena jų turi du komponentus: 
l dalis. Funkcionavimas ir negalumas: 

a) Kūno funkcijos ir struktūros; 
b) Veiklos ir dalyvumas. 

2 dalis. Aplinkybės: 

a) Aplinkos veiksniai; 
b) Asmenybės veiksniai. 

• Kiekvienas komponentas gali būti įvardytas tiek teigiamu, tiek 
neigiamu terminu. 

• Kiekvieną komponentą sudaro domenai (sritys), o kiekvienas domenas 
skirstomas į smulkesnes kategorijas, kurios ir yra klasifikavimo 
vienetas. Kiekviena asmens sveikatos ir su ja susijusi būklė gali būti 
užregistruota atitinkamos kategorijos kodu (ar kodais) pridedant 

" :2:,ūrell taip pat l priedą Taksonoml}a ,r termmo/ogl}a 
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kvalifikatoriumi koduojamą skaitmenį, parodantį funkcionavimo ar 
negalumo išreikštumą, arba (ir) aplinkos veiksnių kvalifikatoriaus 
skaitmenį, parodantį kokiu mastu konkretūs veiksniai palengvina arba 
kliudo funkcionuoti. 

l lentelė. TFK sąvokos 

l dalis: 2dalis: 
Funkcionavimas ir ne2alumas Aplinkybės 

Komponentai 
Kūno fimkcijos Veiklos ir Aplinkos Asmenybės 

ir struktūros dalyvumas veiksniai veiksniai 

Domenai Kūno funkcijos 
Gyvenimo Išorinės įtakos Vidmės įtakos 

(sritys) Kūno struktūros 
sritys (užduotys, funkcionavimui funkcionavimui 
veiksmai) ir ne2alumui ir ne2alumui 
Pajėgumas 

Kūno funkcijų Veikimas Lengvmantis 
pokyčiai standartinėje arba kliudantis 
(fiziologiniai) aplinkoje fizinės, 

Asmenybės 
Konstruktat socialinės ir 

Kūno struktūrų Atlikus nuostatų 
savybių Įtaka 

pokyčiai (anato- Veikimas aplinkų 
miniai) konkrečioje poveikis 

aohnkoie 
Funkcinis ir 

Veiklos 
Teigiamas struktūrinis 

Dalyvumas Lengviniai Netaikytina aspektas vientisumas 
Funkcionavimas 

Funkcijos/ 
Veiklos 
ribotumas 

Neigiamas struktūros 
Dalyvumo Khuvmiai Netaikytina 

aspektas sutrikimas 
varžymas 

Ne2alumas 

4.1. Kūno funkcijos ir struktūros, jų sutrikimai 

Apibrėžimai: Kūno funkcijos - kūno sistemų.fiziologinės funkcijos 
(įskaitant ir psichikos funkcijas). 

Kūno struktūros - kūno anatominės dalys, tokios kaip 
organai, galūnės ir jų dalys. 

Sutrikimas - kūno funkcijų arba struktūrų nuokrypiai arba 
visiškas nebuvimas. 

l) Kūno funkcijos ir struktūros klasifikuojamos kaip dvi atskiros dalys. 
Abi klasifikacijas galima taikyti lygiagrečiai. Pavyzdžiui, kūno 
funkcijoms priskiriamos regos funkcijos, o jų atitikmuo struktūrų 
klasifikacijoje yra akis ir susijusios struktūros. 
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2) Kūno sąvoka čia vartojama žmogaus organizmo kaip visumos prasme, 
taigi ji aprėpia ir smegenis bei jų funkcijas, o kartu ir psichiką. Todėl 
čia psichikos (arba psichologinės) funkcijos ir įtrauktos į kūno funkcijų 
klasifikaciją. 

3) Kūno funkcijos ir struktūros klasifikuojamos pagal pagrindines kūno 
sistemas, todėl kūno struktūros čia nelaikomos organais12 • 

4) Struktūros sutrikimas gali būti kūno darinio nenormalumas, jo trūkumai 
ir netektis arba didelis nuokrypis nuo normos. Sutrikimų samprata buvo 
kuriama glaudžiai siejant su biologijos žiniomis apie audinius, ląsteles, 
subląstelines ar net molekulines struktūras. Tačiau praktiniais 
sumetimais šie lygmenys Klasifikacijoje nepateikiami 13

• Sutrikimų 
klasifikavimas biologiškai pagrįstas ir yra galimybė jį plėsti iki 
ląstelinio ar molekulinio lygmens. Vartotojams medikams reikėtų 
priminti, kad sutrikimai nėra tas pat, kas yra juos sukėlusi patologija: jie 
yra patologijos apraiška. 

5) Sutrikimas yra nuokrypis nuo kūno ir jo funkcijų visuotinai priimto 
biomedicininio standarto ir tą nuokrypį tiesiogiai nustato tie, kurie turi 
kvalifikacinius įgaliojimus priimti sprendimus dėl fizinio ir psichinio 
funkcionavimo, atsižvelgdami į standartus. 

6) Sutrikimai gali būti laikini arba nuolatiniai, progresuojantys arba 
statiški, reikštis su pertraukomis arba tolydžiai. Nuokrypis nuo 
gyventojų normos gali būti nedidelis, didelis arba svyruoti. Į šiuos 
požymius atsižvelgiama aprašant, taip pat koduojant sutrikimą (ši 
papildoma informacija rašoma kodo gale po taško). 

7) Sutrikimai yra nepriklausomi nuo etiologijos ar nuo to, kaip jie atsirado 
(pvz., aklumas ar galūnės nebuvimas gali būti siejamas tiek su 
genetiniais veiksniais, tiek su pažeidimu). Be abejo, sutrikimas turi savo 
priežastį, tačiau ji gali būti neesminis dalykas aprašant pasekmę - patį 

sutrikimą. Sutrikimas yra kūno disfunkcija (yda) arba struktūros 
trūkumas, bet ji gali kilti dėl įvairių ligų, pažeidimų ar fiziologinių 
būklių. 

8) Sutrikimas gali būti sveikatos pokyčio dalis ar jo išraiška, bet jis 
nebūtinai reiškia ligą ar tai, kad į asmenį turi būti žiūrima kaip į ligonį. 

12 Nors organų lygmuo 1r minimas 1980 m. ICIDH variante, organo sąvoka nera a1šk1. Akis 1r ausis 

trad1c1ška1 la1kom1 organais, tačiau sunku nusakyti šių organų ribas Tas pat pasakytina 1r apie galūnes bei 

vidaus organus V1et0Je sąvokos organas, re1šk1anč1os atskirą kūno vienetą, TFK vartoiama sąvoka kūno 

struktūra 

"Vadinasi sutrik1ma1 (trūkumai, ydos). koduoiam1 1šsam1aiame TFK variante, turi būti pasteb1m11r 

aptinkam, arba apžiūrint, arba apibendrinant apžiūros išvadas 
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9) Sutrikimas yra platesnė ir labiau atkreipianti dėmesį sąvoka negu 
negalavimas ar liga (pvz., kojos neturėjimas yra kūno struktūros 
sutrikimas, bet ne liga ar negalavimas). 

Įvadas 

l O) Vieni sutrikimai gali sukelti kitus. Pavyzdžiui, raumenų jėgos stoka gali 
sukelti judesių, širdies veiklos, kvėpavimo ir kitus sutrikimus. Sutrikęs 
suvokimas gali trikdyti mąstymo funkcijas. 

11) Kai kurios Kūno funkcijų ir struktūrų bei TLK-1 O kategorijos gali 
sutapti, ypač požymių ir simptomų aspektu. Tačiau dviejų klasifikacijų 
tikslai skirtingi. TLK-1 O klasifikuoja simptomus, kad būtų galima 
dokumentuoti sergamumą ar teikti paslaugas, o TFK rodo, kaip 
funkcionuoja kūnas ir jo dalys, kas yra svarbu nustatant paciento 
poreikius arba prevencijos priemones. Bet svarbiausia tai, kad TFK 
sistemoje Kūno funkcijų ir struktūrų kategorijos taikomos kartu su 
Veiklų ir Dalyvumo kategorijomis. 

12) Sutrikimai klasifikuojami į kategorijas pagal tam tikrus kriterijus (pvz., 
yra arba nėra pagal priimtą slenkstinę ribą). Tie kriterijai yra vienodi 
tiek struktūroms, tiek funkcijoms: a) netektis arba nebuvimas; 
b) sumažėjimas ar susilpnėjimas; c) priedai ar perviršis; d) nuokrypis. 
Jeigu sutrikimas yra, jo išreikštumas ranguojamas pagal TFK 
bendruosius kvalifikatorius. 

13) Aplinkos veiksniai sąveikauja su kūno funkcijomis taip, kaip oro 
kokybė su kvėpavimu, šviesa su rega, garsas su klausa, trukdantys 
stimulai su dėmesiu, pagrindo paviršius su kūno pusiausvyra, aplinkos 
temperatūra su kūno temperatūra. 

4.2. Veiklos, dalyvumas, veiklų ribotumai ir dalyvumo 
varžymai 

Apibrėžimai: Veikla - užduoties ar veiksmo atlikimas. 

Dalyvumas - įtrauktumas į gyvenimo situacijas. 

Veiklos ribotumai - sunkumai, kuriuos patiria asmuo 
atlikdamas užduotį arba veiksmą. 

Dalyvumo varžymai - tai problemos, kurias gali patirti 
asmuo įsitraukdamas į įvairias gyvenimo situacijas. 

l) Veiklų ir Dalyvumo domenų komponentai pateikiami vienu sąrašu, 
kuris aprėpia visas gyvenimo sritis (nuo žiūrėjimo ar mokymosi iki 
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tokių sudėtingų sričių kaip tarpasmeninė sąveika ar įdarbinimas). Šis 
komponentas gali būti panaudotas tiek veiklos, tiek dalyvumo, tiek jų 
abiejų kartu klasifikavimui (pridedant priekyje domeno angliškojo 
pavadinimo pirmąją raidę: a, p ir d; d raidė rašoma, kai turima omenyje 
abu domenai). Domenai turi du kvalifikatorius: atlikties ir pajėgumo 
(galumo). Gaunama informacija pagal atskirus domenus nesidubliuoja 
(2 lentelė). 

2 lentelė. Veiklų ir dalyvumo informacijos matrica 

Domenas 
Kvalifikatorius 

Atlikties Pajėgumo 

dl Mokymasis ir žinių taikymas 
d2 Bendrosios užduotys ir reikalai 
d3 Bendravimas 
d4 Judamumas 
d5 Sav1onežiūra 

d6 Namu veiklos 
d7 Tamasmeniniai santykiai ir sąveikos 
d8 Pamndinės gyvenimo sritvs 
d9 Bendruomeninis, visuomemms ir oilietims gyyemmas 

2) Atlikties kvalifikatorius nustato, ką asmuo daro konkrečiomis dabarties 
aplinkybėmis. Kadangi dabarties aplinkybės apima ir socialinę aplinką, 
atliktį galima suprasti kaip „įsitraukimą į gyvenimo situacijas" arba kaip 
„gyvenimiškąją patirtį" realiomis žmonių gyvenimo aplinkybėmis 14 • Tos 
aplinkybės pirmiausia yra aplinkos veiksniai - visi fizinio, socialinio ir 
nuostatų aplinkų aspektai, koduojami pagal Aplinkos veiksnių 
klasifikaciją. 

3) Pajėgumo kvalifikatorius atskleidžia žmogaus potencialų gebėjimą 
atlikti užduotį ar veiksmą. Konstrukto paskirtis - parodyti maksimalų 
funkcionavimą, kurį asmuo gali pasiekti tam tikru momentu 
konkrečiame domene. Siekiant iki galo įvertinti individo gebėjimą, 
būtina turėti standartizuotą aplinką, nes įvairios aplinkos skirtingai 
veikia tuos gebėjimus. Tokia standartizuota aplinka galėtų būti: a) reali 
testavimo aplinka; b) tais atvejais, kai testavimo aplinka neįmanoma, 
kuriama kuo vienodesnė aplinka. Tokią aplinką galima vadinti „tipine" 
arba „standartine". Taigi pajėgumas parodo su aplinka suderintą asmens 
gebėjimą. Tas suderinimas turėtų būti vienodas įvairių šalių žmonėms, 
kad būtų galima atlikti tarptautinius lyginimus. Standartizuotos, arba 
tipinės, aplinkos ypatumai gali būti koduojami remiantis Aplinkos 

" Dalyvumas ap1brež1amas 1trauktumo sąvoka. Įtrauklumą gahma ap1brežt1 asmens mkorporav,mu, 

pnem,mu, pnemamumu pne re,kahngų 1§tekhų, užimtumu ,r pana§1a1. 2 lenteleJe dalyvumas 1šre1§k1amas 

v,enintehu athklles rod,kho kodavimu Ta, nere1§k1a, kad dalyvumas automall§ka, pnlygmamas athkč1a1 

Įtrauklumo sąvoką reiketų skirt, nuo sub;ektyvws itrauktumo pallrlles (,.priklausymo Jausmo") 

Klasifikac1;os vartotoja,, norėdami koduoti Įtrauklumą atskira,, turetų remtis kodavimo rekomendac1Jom1s, 

pate1ktom1s 2 pnede 
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veiksnių klasifikacija. Pajėgumo ir atlikties skirtumas atspindi dviejų 
aplinkų - realios ir tipinės (standartizuotos) poveikį, o drauge parodo, 
ką galima pakeisti realioje aplinkoje, kad asmens veikla pagerėtų. 

4) Pajėgumo ir atlikties kvalifikatoriai gali būti taikomi tiek naudojantis, 
tiek nesinaudojant pagalbine technika ar kitų žmonių pagalba. Nors 
pagalbinė technika ir kitų žmonių pagalba nepašalina sutrikimo, jos gali 
sumažinti funkcionavimo tam tikrame domene ribotumus. Šis 
kodavimas padeda nustatyti, kokiu laipsniu žmogaus veikla ribojama 
nesinaudojant pagalbinėmis priemonėmis (žr. kodavimo rekomendacijas 
2 priede). 

5) Sunkumų arba problemų tuose domenuose gali kilti tada, kai yra 
kokybinės ar kiekybinės atlikties variacijų. Ribotumai ir varžymai 
įvertinami atsižvelgiant į populicijoje priimtus standartus. Standartas, 
arba norma, yra asmens be sveikatos būklės pokyčio (ligos, sutrikimo, 
pažeidimo ir t. t.) pajėgumas ir atliktis. Ribotumas arba varžymas yra 
esamos ir tikėtinos atlikties skirtumas. Tikėtina atliktis - tai populiacijos 
norma, atskleidžianti patirtį žmonių, neturinčių specifinio sveikatos 
būklės pokyčio. Ta pati norma taikoma ir pajėgumo kvalifikatoriui. 
Galiausiai galima spręsti, kaip pakeisti aplinką, kad asmens atliktis 
taptų efektyvesnė. 

6) Atlikties problemų gali kilti ir tiesiogiai iš socialinės aplinkos net tuo 
atveju, kai asmuo jokių funkcijos sutrikimų neturi. Pavyzdžiui, asmens, 
kuriam yra teigiama ŽIV reakcija be jokių ligos požymių, arba asmens, 
turinčio genetinį polinkį sirgti kokia nors liga, bet neturinčio funkcijų 
sutrikimo požymių ir galinčio dirbti, veikla gali būti apribota dėl to, kad 
šis asmuo negali gauti tam tikrų paslaugų, yra diskriminuojamas ar 
stigmatizuojamas. 

7) Sunku skirti sąvokas veikla ir dalyvumas, remiantis Veiklų ir dalyvumo 
domenais. Taip pat nepavyko diferencijuoti sąvokų individualus ir 
socialinis dėl didelių tarptautinių, taip pat praktikų ir teoretikų 
sampratos variacijų. Todėl TFK pateikia tik bendrą abiejų komponentų 
domenų sąrašą. Vartotojas savo nuožiūra gali diferencijuoti veiklas ir 
dalyvumus (tai aiškinama 3 priede). Šitai galima daryti keturiais būdais: 

a) vienus domenus priskirti veikloms, kitus - dalyvumams taip, kad 
jie nesutaptų; 

b) daryti tą patį, ką ir su punktu a, bet leidžiant dalinį sutapimą; 
c) visus detalizuotus domenus priskirti veikloms, o platesnes 

kategorijas - dalyvumams; 
d) taikyti visus domenus tiek veiklų, tiek dalyvumo komponentams. 
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4.3. Aplinkybės 

Aplinkybės - tai asmens egzistavimo ir gyvenimo fonas. Aplinkybes sudaro 
du komponentai: Aplinkos veiksniai ir Asmenybės veiksniai. Abu jie turi 
įtakos individo sveikatos būklės pokyčiui, sveikatai ir su sveikata 
susijusioms būklėms. 

Aplinkos veiksniams priklauso fizinė, socialinė ir nuostatų aplinkos, kuriose 
žmogus gyvena ir leidžia laiką. Aplinkos veiksniai yra išoriniai asmens 
atžvilgiu ir teigiamai arba neigiamai veikia jo, kaip visuomenės nario, 
veiklą, gebėjimą atlikti užduotis ar veiksmus, jo kūno funkcijas ir struktūras. 

l) Klasifikacijoje aplinkos veiksniai pateikiami taip, kad dėmesio centre 
būtų du lygmenys: 

a) Asmens: tai artimiausia individo aplinka (gyvenamoji vieta, 
pvz., namai, darbovietė, mokykla). Pirmiausia priskirtinos 
artimiausios aplinkos fizinės ir materialiosios savybės, su kuriomis 
individas susiduria tiesiogiai, taip pat tiesioginiai kontaktai su kitais 
- šeimos nariais, pažįstamais, bendraamžiais ir pašaliečiais. 

b) Visuomenės: tai formalios ir neformalios socialinės struktūros, 
tarnybos, bendrosios socialinės ir kultūrinės nuostatos, veikiančios 
asmenį. Šiam lygmeniui priklauso su darbo aplinka susijusios 
organizacijos ir tarnybos, bendruomenės veiklos, valdžios įstaigos, 
komunikacijos ir transporto tarnybos, socialinės struktūros, taip pat 
įstatymai, nutarimai, formalios ir neformalios taisyklės, nuostatos ir 
ideologijos. 

2) Aplinkos veiksniai sąveikauja su kūno funkcijų ir struktūrų bei veiklų ir 
dalyvumo komponentais. Kiekvieno komponento sąveikos pobūdis ir 
mastas gali būti nustatyti būsimais moksliniais tyrimais. Negalumas 
apibūdinamas kaip asmens sveikatos būklės, asmenybės savybių ir 
aplinkos veiksnių sudėtingų sąveikų išdava. Šios sąveikos ir aplinkos 
gali įvairiai paveikti tam tikros sveikatos būklės asmenį. Aplinka, 
kurioje yra kliuvinių (arba nėra lengvinių), ribos asmens atliktį, o 
palankesnė aplinka asmens atliktį skatins. Visuomenė gali kliudyti 
asmens atlikčiai, sukurdama kliūčių (pvz., projektuodama netinkamus 
pastatus) arba nesirūpindama atlikties lengviniais (pvz., darydama 
neprieinamas pagalbines priemones). 

24 



TFK Įvadas 

Asmenybės veiksniai yra asmens egzistavimo ir gyvenimo specifinės 
charakteristikos. Jos nėra sveikatos būklių dalis. Prie šių veiksnių priskirtini 
lytis, rasė, amžius, kitos sveikatos būklės, užsigrūdinimas, gyvenimo būdas, 
įpročiai, streso ir sunkumų įveikos stilius, socialinė aplinka, 
išsimokslinimas, profesija, praeities ir dabarties patirtis (praeities ir 
dabarties įvykiai), elgesio ir charakterio tipas, polinkiai ir kitos savybės, 
kurios gali veikti visus negalumo lygmenis. Kol kas TFK asmenybės 
veiksnių neklasifikuoja, tačiau l pav. jie pavaizduoti siekiant parodyti 
galimąjų įnašą į galutinį rezultatą. 
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5. Funkcionavimo ir negalumo modelis 

5.1. Funkcionavimo ir negalumo procesas 

Kaip klasifikacija TFK nemodeliuoja funkcionavimo ir negalumo proceso. 
Tačiau ją galima naudoti to proceso aprašymui, schemiškai sujungiant 
konstruktus ir domenus į visumą. TFK leidžia daugiatiksliškai pažvelgti į 
pačią funkcionavimo ir negalumo klasifikaciją kaip interaktyvų ir plėtros 
procesą. Ji suteikia galimybę vartotojams konstruoti modelius ir tyrinėti 
įvairius proceso aspektus. Šia prasme į TFK gali būti žiūrima kaip į kalbą: 
tekstai kuriami priklausomai nuo vartotojų, jų kūrybiškumo ir mokslinės 
orientacijos. Kad geriau įsivaizduotumėte įvairių komponentų sąveikas, 
pateikiame schemą (l pav.) 15• 

Į 

Sveikatos pokytis 
(Liga) 

l 
Kūno funkcijos „,ei----•~ 

ir struktūros 
Veiklos „tl(i-----·~ Dalyvumas 

Aplinkos 
veiksniai 

Asmenybės 

veiksniai 

l pav. TFKkomponentų sąveikos schema 

Šioje schemoje asmens funkcionavimas tam tikroje srityje (domene) yra 
sveikatos būklės ir aplinkybių (t. y. aplinkos ir asmenybės veiksnių) sąveika. 
Tų dviejų visybių sąveika yra dinamiška: vieno elemento pokyčiai sukelia 
kito arba kitų elementų pokyčius. Tie pokyčiai ir sąveikos yra specifniai ir 

"TFK 1š esmės skiriasi nuo ICIDH 1980 metų varianto pagal funkc1onav1mo 1r negalumo komponentų 

sąveiką Būtina pažymet1, Jog schema ar diagrama yra nepakankama, kad atspindėrų daugiamačio modelio 

sudėtingumą. Schem1zuotas modelis padeda va1zduo11 daugines sąveikas. K111 aprašymo būda,, 

demonstruoJantys kitus svarbius proceso aspektus, taip pat Įmanom, Gah Įvairuoti ,r komponenrų be, 

konstruktų sąveikų a1škin1ma1 (pvz, aplinkos veiksmų Įtaka kūno funkc1Joms sk1rs1s nuo JŲ Įtakos 

dalyvumu1) 
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ne visuomet nuspėjami. Sąveika yra dvikryptė; be to, negalumas dargi gali 
pakeisti pačią sveikatos būklę. Normalu teigti, kad pajėgumą riboja vienas 
ar daugiau sutrikimų arba asmens atliktį varžo vienas ar daugiau veiklos 
ribotumų. Tačiau labai svarbu rinkti tų konstruktų duomenis nepriklausomai, 
o vėliau analizuoti sąsajas ir priežastinius jų tarpusavio ryšius. Išsamiam 
sveikatos aprašymui bus naudingi visi komponentai. Pavyzdžiui, asmuo 
gali: 

• turėti sutrikimų, kurie neriboja jo pajėgumo (pvz., asmens išoriniai 
trūkumai, kilę dėl raupsų, gali nepaveikti jo pajėgumo veikti); 

• turėti atlikties problemų ar pajėgumo ribotumų be funkcijų ar struktūros 
sutrikimų (pvz., kasdienių veiklų susilpnėjimas dėl daugybės ligų); 

• turėti atlikties problemų nesant sutrikimų ar pajėgumo ribotumo; 

• turėti pajėgumo ribotumų nepagelbstint kitiems ir neturėti atlikties 
problemų konkrečioje aplinkoje (pvz., riboto judamumo asmuo gali 
gauti pagalbinės technikos judėjimui); 

• patirti priešingos krypties padarinius (pvz., nesinaudojimas galūnėmis 
gali skatinti raumenų atrofiją; buvimas globos įstaigoje silpnina 
socialinius įgūdžius). 

4 priedo pavyzdžiai išsamiai parodo galimas konstruktų sąveikas. 

l pav. schemoje parodytas aplinkybių (aplinkos ir asmenybės veiksnių) 
vaidmuo analizuojamame procese. Tos aplinkybės sąveikauja su asmens 
sveikatos būkle, nulemia jo funkcionavimo lygį ir laipsnį. Aplinkos 
veiksniai yra išoriški asmeniui (pvz., visuomenės nuostatos, statybų 
ypatumai, teisės sistema) ir klasifikuojami Aplinkos veiksnių skyriuje. 
Asmenybės veiksniai šiame TFK variante neklasifikuojami. Prie jų 
priskirtini lytis, rasė, amžius, gyvenimo ir sunkių situacijų įveikos stilius bei 
kiti veiksniai. Pastarųjų įvertinimas paliktas vartotojo nuožiūrai (jeigu jam 
to prireiks). 

5.2. Medicininis ir socialinis modeliai 

Buvo siūlyta labai daug modelių16 , aiškinančių funkcionavimą ir negalumą. 
Jie visi sudaro dialektinę medicininio modelio ir socialinio modelio 

16 Tennmas modelts čia suprantamas kaip konstruktas ar paradigma. Jo samprata kiek kitokia negu 

ankstesniame sk1rsnyJe. 
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priešpriešą. Medicininis modelis negalumą traktuoja kaip asmens problemą, 
kurią tiesiogiai sukelia liga, trauma ar kitas sveikatos pokytis. Šią problemą 
turi spręsti medicina - suteikti individui (pacientui) gydymo specialistų 
pagalbą. Negalumo valdymo paskirtis - gydyti asmenį, skatinti jo 
prisitaikymą ir keisti elgesį. Medicininė priežiūra yra pagrindinė išeitis, o 
svarbiausias politinio lygmens atsakas - sveikatos priežiūros politikos 
kismas ir reforma. Socialinis modelis negalumą traktuoja kaip socialinę 
problemą, kaip asmens visišką įtraukimą į visuomenę. Negalumas, ar 
negalė, nėra tik asmens savumas; tai sudėtingas derinys aplinkybių, kurių 
dauguma yra socialinės kilmės, priklauso socialinei aplinkai. Vadinasi, 
problemos sprendimui reikia socialinio veiksmo ir iš esmės visuomenė 
kolektyviškai atsakinga pakeisti aplinką taip, kad negalūs asmenys galėtų 
visavertiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse. Todėl pagrindinis siekis -
nuostatų ir ideologijos keitimas, kuris politiniame lygmenyje iškyla kaip 
žmogaus teisių klausimas. Šiuo modelio aspektu negalumas įgauna politinę 
prasmę. 

TFK grįsta tų dviejų priešpriešinių modelių integracija. Tai integracijai 
akcentuoti ir siūloma sąvoka biopsichosocialinis požiūris. Taigi TFK siekia 
sintezės - suderinti skirtingus požiūrius (biologinį, psichologinįA8 ir 
socialinį) į sveikatą 17• 

AB Tekste rašoma mdmdual. tačiau TFK pož1ūns 1vard1Jamas kaip hwps1chosoc1alims. Todel mes ,r 

vanoiame sąvoką ps1cho/og11us 

11 Ž1ūrek1te taip pat 5 pnedą TFK ,r negalūs žmones 
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6. TFK vartojimas 

TFK - žmogaus funkcionavimo ir negalumo klasifikacija. Ji sistemiškai 
grupuoja sveikatos ir su sveikata susijusius domenus. Pagrindinių 
komponentų domenai grupuojami dar smulkiau pagal bendrus požymius 
(kilmę, tipą ar panašumą) ir išdėstomi prasminga tvarka. Klasifikacija grįsta 
principų sistema (žr. l priedą). Tie principai susiję su klasifikacijos atskirų 
lygmenų susietumu ir hierarchija. Tačiau kai kurios TFK kategorijos 
išdėstytos nehierarchiškai, ne tam tikra tvarka, bet kaip lygiaverčiai atšakų 
elementai. 

Toliau išdėstomi struktūriniai klasifikacijos požymiai, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti naudojantis TFK. 

l) TF K pateikia standartizuotus darbinius sveikatos ir su sveikata susijusių 
domenų apibrėžimus (priešingai paplitusiems nemoksliniams sveikatos 
apibrėžimams). Šie apibrėžimai aprašo kiekvieno domeno esmines 
savybes (pvz., kokybes, ypatybes, santykius), taip pat nurodo aprėptis 
(ką apima) ir išimtis (ko neapima). Apibrėžimuose yra tradiciniai 
įvertinimo atspirties taškai, kuriuos galima perkelti į apklausus 
(klausimynus, įvertinimo formas). Kita vertus, egzistuojančių 
įvertinimo metodikų rezultatai gali būti fiksuojami TFK terminais. 
Pavyzdžiui, regos funkcijos apibrėžiamos formos ir kontūro suvokimo, 
regėjimo iš skirtingo atstumo, viena ar abiem akimis terminais. Todėl 
regėjimo sunkumai, susieti su tais parametrais, gali būti užkoduoti kaip 
nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli (aklumas). 

2) TFK taikoma mišri - raidinė ir skaitmeninė kodavimo sistema. 
Raidėmis b, s, d ir e žymima atitinkamai kūno funkcijos ( b ), kūno 
struktūros (s), veiklos ir dalyvumas (d), aplinkos veiksniai (e). Po 
raidžių rašomas skaitmeninis kodas, pradedamas domeno (skyriaus) 
numeriu ( vienas skaitmuo), po jo eina antrasis lygmuo ( du skaitmenys) 
ir pagaliau trečiasis ir ketvirtasis lygmenys (abu po vieną skaitmenį). 

3) TFK kategorijos sudarytos taip, kad platesnė kategorija aprėpia labiau 
detalizuotas giminingas subkategorijas (pvz., Veiklų ir dalyvumo 4 
skyrius, skirtas judamumui, apima kategorijas stovėjimas, sėdėjimas, 
ėjimas, daiktų nešimas ir pan.). Trumpasis (glaustasis) TFK variantas 
aprėpia du lygmenis, o detalusis (pilnutinis) variantas išplečiamas iki 
ketvirtojo lygmens. Abiejų variantų kodai sutampa, todėl trumpesnis 
variantas gali būti sudarytas iš detaliojo varianto. 

4) Kiekvienas asmuo gali būti užkoduotas keliais kiekvieno lygmens 
kodais. Šie kodai gali būti savarankiški ir tarpusavyje susiję. 
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5) TF K kodas tampa galutinis tik tada, kai jame įrašomas ir kvalifikatoriaus 
kodas, parodantis sveikatos laipsnį (pvz., problemos rimtumą). 
Kvalifikatorių reikšmės koduojamos vienu, dviem ar daugiau skaitmenų 
po taško (skyriklio). Kiekviename kode turi būti bent vieno 
kvalifikatoriaus rodmuo. Be kvalifikatoriaus rodmenų kodas yra 
beprasmis. 

6) Kūno funkcijų pirmasis kvalifikatorius, Veiklų ir dalyvumo atlikties ir 
pajėgumo kvalifikatoriai, Aplinkos veiksnių pirmasis kvalifikatorius 
parodo tam tikro komponento problemiškumo asmeniui mastą. 

7) Visi trys TFK komponentai (Kūno funkcijos ir struktūros, Veiklos ir 
dalyvumas, Aplinkos veiksniai) turi tą pačią bendrąją kiekybinę skalę. 
Atsižvelgiant į komponentą, problema gali reikšti sutrikimą, ribotumą, 
varžymą arba kliuvinį. Iš skliaustuose esamų žodžių parenkamas 
labiausiai domenui ar jo punktui tinkamas, apibūdinantis problemos 
laipsnį (toliau pateikiamoje lentelėje žymėjimas xxx yra antrojo 
lygmens domeno kodas). Kad kokybinė išraiška būtų universali, reikia 
parengti tyrimais pagrįstas įvertinimo metodikas. Platūs procentiniai 
diapazonai pateikiami tiems atvejams, kai jau yra sukurtos ir 
standartizuotos sutrikimų, pajėgumo ribotumo, atlikties problemų ar 
kliuvinių kiekybinio įvertinimo metodikos. Pavyzdžiui, įvertinant 
būkles nėra problemos (nėra sutrikimo) arba visiška problema (visiškas 
sutrikimas) leidžiama 5 % paklaida. Vidutinė problema ( vidutinis 
sutrikimas) nustatoma tuomet, kai aprėpiama iki pusės laiko ar kitų 
charakteristikų, būdingų visiškai problemai. Procentinė kiekvieno 
domeno išraiška derinama su populiacijos standartinėmis normomis, 
išreikštomis procentiliais. 

xxx.O NĖRA problemos ( neaptikta, nenustatyta, ... ) 0--4 % 
xxx.1 NEDIDELĖ problema (nežymi, menka, ... ) 5-24% 
xxx.2 VIDUTINĖ problema ( vidutiniška, abejutiška, ... ) 25--49 % 
xxx.3 DIDELĖ problema (stipri, žymi, ženkli, ... ) 50-95 % 
xxx.4 VISIŠKA problema (totališka, visa apimanti, ... ) 96-100% 
xxx.8 Nepatikslinta 
xxx.9 Netaikytina 

8) Aplinkos veiksnių atveju pirmasis kvalifikatorius naudojamas tiek 
teigiamiems (lengviniai), tiek neigiamiems (kliuviniai) aplinkos 
poveikiams įvertinti. Abiem atvejais taikoma ta pati 0-4 skalė, tačiau 
žymint lengvinių veikimo laipsnį vietoje taško rašomas ženklas,,+" 
(pvz., ell0+2). Aplinkos veiksniai gali būti koduojami: 
a) kiekvienam konstruktui; b) bendrai, t. y. nenurodant atskiro 
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konstrukto. Priimtinesnis a variantas, nes aiškiau ir tiksliau apibrėžia 
poveikį. 

9) Vartotojams gali būti naudinga prie koduojamų punktų pridėti 
papildomos informacijos. Galima taikyti įvairius kitus kvalifikatorius. 
Trečioje lentelėje pateiktos išsamios kiekvieno komponento 
kvalifikatorių charakteristikos, taip pat aiškinama, kaip turi būti 
sudaromi papildomi kvalifikatoriai. 

l O) Sveikatos ir su ja susijusių domenų aprašai taikytini dabarties momentui 
(,,momentinei nuotraukai"). Daugkartinis jų taikymas padeda stebėti 
procesų raidą laiko atžvilgiu. 

l l) TFK sistemoje asmens sveikatos ir su ja susijusios būklės pateikiamos 
kodų rinkinių pavidalu. Jie apima dvi Klasifikacijos dalis. Vieno 
skaitmens lygio klasifikacijoje maksimalus kodų skaičius asmeniui gali 
būti 34 (8 kūno funkcijų, 8 kūno struktūrų, 9 atlikties ir 9 pajėgumo). 
Antrojo lygmens klasifikacijoje maksimalus kodų skaičius jau gali būti 
362, o dar detalesnio (aukštesnio) lygmens klasifikacijoje - pasiekti ir 
1424. Taikant TFK praktikoje, kodų skaičius svyruoja nuo 3 iki 18 
(taikant 2-ojo lygmens, t. y. trijų skaitmenų) klasifikaciją. Detalesnė 
4-ojo lygmens klasifikacija naudojama teikiant specialiąsias paslaugas 
(pvz., reabilitacijos ir geriatrijos įstaigose), o 2-ojo lygmens 
klasifikacija taikytina atliekant apklausas, masinius tyrimus ar nustatant 
klinikinio poveikio efektyvumą. 

Kitos kodavimo rekomendacijos pateikiamos 2 priede. Vartotojams 
rekomenduojama įgyti naudojimosi TFK įgūdžių PSO įstaigose arba su PSO 
bendradarbiaujančiuose centruose. 
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3 lentelė. Kvalifikatoriai 

Komponentas Pirmasis kvalifikatorius Antrasis kvalifikatorius 

Bendras neigiamas kvalifikatorius 
su neigiama skale, padedantis 

Kūno nustatyti sutrikimo ap1mt1 ir laipsnį 
funkcijos Nėra 

(b) Pavyulys: bl67.3 rodo d1del1 
speci tint kalbos psichinių funkcijų 
sutrikimą 

Rodo tam tikros kūno struktūros 
nenormalumą: 

O be struktūros pokyčių 
l visiškas nebuvimas 
2 dalies nebuvimas 

Bendras neigiamas kvalifikatonus, 3 papildoma dalis 

Kūno 
rodantis kūno struktūros nuokrypio 4 nuokrypis 

struktūros 
mastą ir laipsni 5 visyb1škumo stoka 

(s) 
6 padėties pokytis 

Pavyulys: s730.3 rodo didelį 7 kokybima1 trūkumai, Įskaitant 
viršutinių galūnių trūkumą skysčių kaupimąsi 

8 nepatikslinta 
9 netaikytina 

Pavyulys: s730.32 rodo dalies 
viršutines galūnės nebuvimą 

Atliktis Pajegumas 
Bendra~1s kvahf1katonus Bendrasis kvahf1katorius 
Problemos, SUSIJUSIOS su dabartine Ribotuma~ negelbstint kitiems 

Veiklos ir 
asmens aplinka 

dalyvumas 
Pavyulys. d501._2 rodo vidutinį 

Pavyulys: d5101.1_ rodo ned1del1 sunkumą maudytis vomo1e; padėtį 
(d) 

maudymosi vonioje sunkumą, komplikuoja tai, kad vidutm1s 
naudojantis pagalbmėm1s sunkumas kyla nesinaudojant 
priemonėmis, kurios pnemamos pagalbinemis priemonėmis ar kito 
jo/jos dabartinėje aplmkoJe asmens pagalba 

Bendrasis ne1g1amas ir teigiamas 
kvalifikatorius lengvinių ir kliuvinių 
laipsmui žymeti 

Aplinkos Pavyulys: el30.2 rodo, kad 
veiksniai Nėra 

(e) 
ugdymm skirti gaminiai yra 
vidutinis kliuvinys. Pnešmgai, 
kodas e 130+2 rodo, kad ugdymui 
;kirti gaminiai yra v1dutm1s 
lengvinys 
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Pasaulinės sveikatos organizacijos 54-osios asamblėjos 
patvirtinimas dėl TFK tarptautinio naudojimo 

PSO 54.21 rezoliucijoje teigiama: 

54-oji pasaulinės sveikatos asamblėja: 

Įvadas 

l . PRITARIA antrajam Tarptautinės sutrikimų, negalumų ir 
invalidumų (ICIDH) klasifikacijos leidimui pavadinimu Tarptautinė 
funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija , toliau žymimos 
trumpiniu TFK. 

2. KVIEČIA valstybes nares TFK taikyti tyrimams, sveikatos 
kontrolei, ataskaitų rengimui, atsižvelgiant į šalių narių specifinę būklę 
ir būsimus taisymus. 

3. SIŪLO generaliniam direktoriui palaikyti šalis nares, jeigu jos 
paprašytų pagalbos, susijusios su TFK taikymu. 
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Pirmojo lygmens 

klasifikacija: 
skyrių pavadinimų sąrašas 





TFK Pirmojo lygmens klasifikacija 

Kūno funkcijos 

l skyrius. Psichikos funkcijos 

2 skyrius. Jutimo funkcijos ir skausmas 

3 skyrius. Balso ir šnekos funkcijos 

4 skyrius. Širdies ir kraujagyslių, kraujo, imuninės ir kvėpavimo 
sistemų funkcijos 

5 skyrius. Virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų 
sistemų funkcijos 

6 skyrius. Šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos 

7 skyrius. Griaučių neuromotorinės ir su judesiais susijusios 
funkcijos 

8 skyrius. Odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos 

Kūno struktūros 

l skyrius. Nervų sistemos struktūros 

2 skyrius. Akies, ausies ir su jomis susijusios struktūros 

3 skyrius. Balso ir šnekos struktūros 

4 skyrius. Širdies ir kraujagyslių, imuninės ir kvėpavimo sistemų 
struktūros 

5 skyrius. Virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų 
sistemų struktūros 

6 skyrius. Šlapimo, lyties ir dauginimosi sistemų struktūros 
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7 skyrius. Su judesiais susijusios struktūros 

8 skyrius. Odos ir su ja susijusios struktūros 

Veiklos ir dalyvumas 

l skyrius. Mokymasis ir žinių taikymas 

2 skyrius. Bendrosios užduotys ir reikalai 

3 skyrius. Bendravimas 

4 skyrius. Judamumas 

5 skyrius. Savipriežiūra 

6 skyrius. Namų veiklos 

7 skyrius. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 

8 skyrius. Pagrindinės gyvenimo sritys 

9 skyrius. Bendruomeninis, visuomeninis ir pilietinis gyvenimas 

Aplinkos veiksniai 

l skyrius. Gaminiai ir technika 

2 skyrius. Gamtinė ir žmogaus sukurtoji aplinka 

3 skyrius. Parama ir ryšiai 

4 skyrius. Nuostatos 

5 skyrius. Paslaugos, sistemos ir politikos 
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Antrojo lygmens 

klasifikacija: 
skyrių pavadinimų ir pirmojo lygmens 

atšakų sąrašas 





TFK Antrojo lygmens klaszfikacya 

KŪNO FUNKCIJOS 

l skyrius. Psichikos funkcijos 

Bendrosios psichikos funkcijos (bll 0-bl 39) 
b l l O Sąmonės funkcijos 
b 114 Orientacijos funkcijos 
b 117 Intelekto funkcijos 
bl22 Bendrosios psichosocialinės funkcijos 
bl26 Charakterio ir asmenybės funkcijos 
b 130 Energijos ir potraukių funkcijos 
b 134 Miego funkcijos 
bl39. Kitos patikslintos ir nepatikslintos bendrosios psichikos funkcijos 

Specifinės psichikos funkcijos (bl 40-b 189) 
b 140 Dėmesio funkcijos 
b 144 Atminties funkcijos 
bl47 Psichomotorikos funkcijos 
b 152 Emocijų funkcijos 
b 156 Suvokimo funkcijos 
b 160 Mąstymo funkcijos 
b 164 Aukštesniosios pažinimo funkcijos 
b 167 Kalbos psichinės funkcijos 
b 172 Skaičiavimo funkcijos 
bl 76 Sudėtingų judesių nuoseklumo psichinės funkcijos 
b 180 Savivokos ir laiko potyrio funkcijos 
b 189 Kitos patikslintos ir nepatikslintos specifinės psichikos funkcijos 
b 198 Kitos patikslintos psichikos funkcijos 
b 199 Nepatikslintos psichikos funkcijos 

2 skyrius. Jutimo funkcijos ir skausmas 

Regos ir susijusios funkcijos (b210-b229) 
b2 l O Regos funkcijos 
b2 l 5 Akies priedinių struktūrų funkcijos 
b220 Su akimi ir priedinėmis jos struktūromis susiję jutimai 
b229 Kitos patikslintos ir nepatikslintos regos ir su ja susijusios 

funkcijos 

41 



Antrojo lygmens k/asifikac1ja TFK 

Klausos ir prieangio funkcijos (h230-b249) 
b230 Klausos funkcijos 
b235 Prieangio funkcijos 
b240 Su klausos ir prieangio funkcijomis susiję jutimai 
b249 Kitos patikslintos ir nepatikslintos klausos ir prieangio funkcijos 

Kitų jutimų funkcijos (b250-b2 79) 
b250 Skonio funkcijos 
b255 Uoslės funkcijos 
b260 Giluminio jutimo (propriocepcijos) funkcijos 
b265 Lytos funkcijos 
b270 Su temperatūros ir kitais dirgikliais susijusios jutimo funkcijos 
b279 Kitos patikslintos ir nepatikslintos kitų jutimų funkcijos 

Skausmas (b280-b289) 
b280 Skausmo jutimas 
b289 Kitas patikslintas ir nepatikslintas skausmo jutimas 
b298 Kitos patikslintos jutimo ir skausmo funkcijos 
b299 Nepatikslintos jutimo ir skausmo funkcijos 

3 skyrius. Balso ir šnekos funkcijos 

b3 l0 Balso funkcijos 
b320 Tarimo funkcijos 
b330 Šnekos sklandumo ir ritmikos funkcijos 
b340 Alternatyvios garso išgavimo funkcijos 
b398 Kitos patikslintos balso ir šnekos funkcijos 
b399 Nepatikslintos balso ir šnekos funkcijos 

4 skyrius. Širdies ir kraujagyslių, kraujo, 

imuninės ir kvėpavimo sistemų funkcijos 

Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos (b410-b429) 
b4 l O Širdies funkcijos 
b4 l 5 Kraujagyslių funkcijos 
b420 Kraujospūdžio funkcijos 
b429 Kitos patikslintos ir nepatikslintos širdies ir kraujagyslių sistemos 

funkcijos 
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Kraujo ir imuninės sistemų funkcijos (b430-b439) 
b430 Kraujo sistemos funkcijos 
b435 Imuninės sistemos funkcijos 
b439 Kitos patikslintos ir nepatikslintos kraujo ir imuninės sistemų 

funkcijos 

Kvėpavimo sistemos funkcijos (b440-b449) 
b440 Kvėpavimo funkcijos 
b445 Kvėpavimo raumenų funkcijos 
b449 Kitos patikslintos ir nepatikslintos kvėpavimo sistemos funkcijos 

Papildomos širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcijos 
ir jutimai (b450-b469) 
b450 Papildomos kvėpavimo funkcijos 
b455 Fizinės ištvermės funkcijos 
b460 Su širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo funkcijomis susiję jutimai 
b469 Kitos patikslintos ir nepatikslintos papildomos širdies ir 

kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcijos ir jutimai 
b498 Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių, kraujo, imuninės ir 

kvėpavimo sistemų funkcijos 
b499 Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių, kraujo, imuninės ir 

kvėpavimo sistemų funkcijos 

5 skyrius. Virškinimo, medžiagų apykaitos ir 

belatakių liaukų sistemų funkcijos 

Su virškinimo sistema susijusios funkcijos (b510-b539) 
b5 l O Valgymo funkcijos 
b5 l 5 Virškinimo funkcijos 
b520 Maisto pasisavinimo funkcijos 
b525 Tuštinimosi funkcijos 
b530 Kūno svorio palaikymo funkcijos 
b535 Su virškinimo sistema susiję jutimai 
b539 Kitos patikslintos ir nepatikslintos su virškinimo sistema susijusios 

funkcijos 

Su medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų sistemomis susijusios 
funkcijos (b540-b559) 
b540 Pagrindinės medžiagų apykaitos funkcijos 
b545 Vandens, mineralinių medžiagų ir jonų pusiausvyros funkcijos 
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b550 Kūno temperatūros reguliavimo funkcijos 
b555 Belatakių liaukų funkcijos 
b559 Kitos patikslintos ir nepatikslintos su medžiagų apykaitos ir 

belatakių liaukų sistemomis susijusios funkcijos 
b598 Kitos patikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 

liaukų sistemų funkcijos 
b599 Nepatikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 

liaukų sistemų funkcijos 

6 skyrius. Šlapimo, lyties ir dauginimosi 

funkcijos 

Šlapimo funkcijos (b610-b639) 
b6 l O Šlapimo išskyrimo funkcijos 
b620 Šlapinimosi funkcijos 
b630 Su šlapimo funkcijomis susijęjutimai 
b639 Kitos patikslintos ir nepatikslintos šlapimo funkcijos 

Lyties ir dauginimosi funkcijos (b640-b679) 
b640 Lyties funkcijos 
b650 Mėnesinių funkcijos 
b660 Dauginimosi funkcijos 
b670 Su lyties ir dauginimosi funkcijomis susiję jutimai 

TFK 

b679 Kitos patikslintos ir nepatikslintos lyties ir dauginimosi funkcijos 
b698 Kitos patikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos 
b699 Nepatikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos 

7 skyrius. Griaučių neuromotorinės ir su 

judesiais susijusios funkcijos 

Sąnarių ir kaulų funkcijos (b710-719) 
b710 Sąnarių paslankumo funkcijos 
b715 Sąnarių stabilumo funkcijos 
b720 Kaulų paslankumo funkcijos 
b729 Kitos patikslintos ir nepatikslintos sąnarių ir kaulų funkcijos 
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Raumenų funkcijos (b730-b749) 
b730 Raumenųjėgos funkcijos 
b735 Raumenų tonuso funkcijos 
b740 Raumenų ištvermės funkcijos 
b749 Kitos patikslintos ir nepatikslintos raumenų funkcijos 

Judesio funkcijos (b750-b789) 
b750 Judesinių refleksų funkcijos 
b755 Nevaliniųjudesinių reakcijų funkcijos 
b760 Valinių judesių kontrolės funkcijos 
b765 Nevalinių judesių funkcijos 
b770 Judėsenos funkcijos 
b780 Su raumenų ir judesių funkcijomis susiję jutimai 
b789 Kitos patikslintos ir nepatikslintos judesio funkcijos 
b798 Kitos patikslintos griaučių neuromotorinės ir su judesiais susijusios 

funkcijos 
b799 Nepatikslintos griaučių neuromotorinės ir su judesiais susijusios 

funkcijos 

8 skyrius. Odos ir su ja susijusių struktūrų 

funkcijos 

Odos funkcijos (b810-b849) 
b8 l O Odos apsauginės funkcijos 
b820 Odos atsinaujinimo funkcijos 
b830 Kitos odos funkcijos 
b840 Su oda susiję jutimai 
b849 Kitos patikslintos ir nepatikslintos odos funkcijos 

Plaukų ir nagų funkcijos (b850-b869) 
b850 Plaukų funkcijos 
b860 Nagų funkcijos 
b869 Kitos patikslintos ir nepatikslintos plaukų ir nagų funkcijos 
b898 Kitos patikslintos odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos 
b899 Kitos nepatikslintos odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos 
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KŪNO STRUKTŪROS 

l skyrius. Nervų sistemos struktūros 

s 11 O Galvos smegenys 
s120 Nugaros smegenys ir susiję dariniai 
s 130 Smegenų dangalai 
s 140 Simpatinė nervų sistema 
s 150 Parasimpatinė nervų sistema 
s 198 Kitos patikslintos nervų sistemos struktūros 
s 199 Nepatikslintos nervų sistemos struktūros 

2 skyrius. Akies, ausies ir sujomis susijusios 

struktūros 

s21 O Akiduobė 

s220 Akies obuolys 
s230 Priedinės akies struktūros 
s240 Išorinė ausis 
s250 Vidurinė ausis 
s260 Vidinė ausis 
s298 Kitos patikslintos akies, ausies ir su jomis susijusios struktūros 
s299 Nepatikslintos akies, ausies ir su jomis susijusios struktūros 

3 skyrius. Balso ir šnekos struktūros 

s310 Nosis 
s320 Burna 
s330 Ryklė 

s340 Gerklos 
s398 Kitos patikslintos balso ir šnekos struktūros 
s399 Nepatikslintos balso ir šnekos struktūros 
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v 

4 skyrius. Sirdies ir kraujagyslių, imuninės ir 

kvėpavimo sistemų struktūros 

s41 O Širdies ir kraujagyslių struktūros 
s420 Imuninės sistemos struktūros 
s430 Kvėpavimo sistema 
s498 Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių, imuninės ir kvėpavimo 

sistemų struktūros 

s499 Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių, imuninės ir kvėpavimo 
sistemų struktūros 

5 skyrius. Virškinimo, medžiagų apykaitos ir 

belatakių liaukų sistemų struktūros 

s51 O Seilių liaukos 
s520 Stemplė 

s530 Skrandis 
s540 Žarnynas 
s550 Kasa 
s560 Kepenys 
s570 Tulžies pūslė ir latakas 
s580 Belatakės liaukos 
s598 Kitos patikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 

liaukų sistemų struktūros 

s599 Nepatikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų 
sistemų struktūros 

6 skyrius. Šlapimo, lyties ir dauginimosi 

sistemų struktūros 

s61 O Šlapimo sistema 
s620 Dubens dugnas 
s630 Dauginimosi sistema 
s698 Kitos patikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi sistemų struktūros 
s699 Nepatikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi sistemų struktūros 
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7 skyrius. Su judesiais susijusios struktūros 

s7 l O Galvos ir kaklo sritis 
s720 Peties sritis 
s730 Viršutinė galūnė 

s740 Dubens sritis 
s750 Apatinė galūnė 

s760 Liemuo 
s770 Papildomos su judesiais susijusios raumenų ir griaučių struktūros 
s798 Kitos patikslintos su judesiais susijusios struktūros 
s799 Nepatikslintos su judesiais susijusios struktūros 

8 skyrius. Odos ir su ja susijusios struktūros 

s8 l0 Kūno dalių oda 
s820 Odos liaukos 
s830 Nagai 
s840 Plaukai 
s898 Kitos patikslintos odos ir su ja susijusios struktūros 
s899 Nepatikslintos odos ir su ja susijusios struktūros 
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VEIKLOS IR DALYVUMAS 

l skyrius. Mokymasis ir žinių taikymas 

Tikslingi jutiminiai potyriai (dl10-dl29) 
dl 10 Žiūrėjimas 
d 115 Klausymas 
d 120 Kitas tikslingas jutimas 
d 129 Kitas patikslintas ir nepatikslintas tikslingas jutiminis potyris 

Elementarus mokymasis (dl30-dl59) 
dl30 Mėgdžiojimas 

d 13 5 Atgaminimas 
d 140 Mokymasis skaityti 
dl45 Mokymasis rašyti 
dl50 Mokymasis skaičiuoti 
dl55 Įgūdžių įgijimas 

dl59 Kitas patikslintas ir nepatikslintas elementarus mokymasis 

iinių taikymas (dl60-dl79) 
d 160 Susikaupimas 
dl63 Mintijimas 
dl66 Skaitymas 
dl 70 Rašymas 
dl 72 Skaičiavimas 

dl 75 Problemų sprendimas 
dl 77 Apsisprendimas 
dl 79 Kitas patikslintas ir nepatikslintas žinių taikymas 
d 198 Kitas patikslintas mokymasis ir žinių taikymas 
d 199 Nepatikslintas mokymasis ir žinių taikymas 

2 skyrius. Bendrosios užduotys ir reikalai 

d2 l O Pavienės užduoties ėmimasis 
d220 Dauginių užduočių ėmimasis 

d230 Dienos režimo laikymasis 
d240 Streso ir kitų psichologinių problemų įveika 
d298 Kitos patikslintos bendrosios užduotys ir reikalai 
d299 Nepatikslintos bendrosios užduotys ir reikalai 
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3 skyrius. Bendravimas 

Pranešimų priėmimas bendraujant (d310-d329) 
d3 l O Sakytinių pranešimų priėmimas bendraujant 
d3 l 5 Nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant 
d320 Pranešimų ženklais priėmimas bendraujant 
d325 Rašytinių pranešimų priėmimas bendraujant 
d329 Kitas patikslintas ir nepatikslintas pranešimų priėmimas 

bendraujant 

Pranešimų kūrimas bendraujant (d330-d349) 
d330 Kalbėjimas 

d335 Nežodinių pranešimų kūrimas 

d340 Pranešimų formalia ženklų kalba kūrimas 
d345 Pranešimų rašymas 

TFK 

d349 Kitas patikslintas ir nepatikslintas pranešimų kūrimas bendraujant 

Pokalbis ir naudojimasis bendravimo įrenginiais bei technika 
(d350-d369) 
d350 Pokalbis 
d355 Diskusija 
d360 Naudojimasis bendravimo įrenginiais ir technika 
d369 Kitas patikslintas ir nepatikslintas pokalbis ir naudojimasis 

bendravimo įrenginiais bei technika 
d398 Kitas patikslintas bendravimas 
d399 Nepatikslintas bendravimas 

4 skyrius. Judamumas 

Kūno padėties keitimas ir išlaikymas (d410-d429) 
d4 l O Pagrindinės kūno padėties keitimas 
d4 l 5 Kūno padėties išlaikymas 
d420 Persikėlimas 

d429 Kitas patikslintas ir nepatikslintas kūno padėties keitimas ir 
išlaikymas 

Daiktų paėmimas, laikymas ir manipuliavimas jais (d430-d449) 
d430 Daiktų pakėlimas ir laikymas 
d435 Daiktųjudinimas kojomis 
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d440 Naudojimasis plaštaka tiksliems veiksmams 
d445 Naudojimasis ranka 
d449 Kitas patikslintas ir nepatikslintas daiktų paėmimas, laikymas ir 

manipuliavimas jais 

Ėjimas ir judėjimas (d450-d469) 
d450 Ėjimas 
d455 Judėjimas kitais negu ėjimas būdais 
d460 Judėjimas po įvairias vietas 
d465 Judėjimas naudojantis judėjimo priemonėmis 
d469 Kitas patikslintas ir nepatikslintas ėjimas ir judėjimas 

Judėjimas naudojantis transportu (d470-d489) 
d470 Naudojimasis transportu 
d475 Vairavimas 
d480 Jojimas 
d489 Kitas patikslintas ir nepatikslintas judėjimas naudojantis transportu 
d498 Kitas patikslintas judamumas 
d499 Nepatikslintas judamumas 

5 skyrius. Savipriežiūra 

d5 l O Prausimasis ir maudymasis 
d520 Kūno dalių priežiūra 

d530 Naudojimasis tualetu 
d540 Rengimasis 
d550 Maitinimasis 
d560 Gėrimas 

d570 Rūpinimasis savo sveikata 
d598 Kita patikslinta savipriežiūra 
d599 Nepatikslinta savipriežiūra 

6 skyrius. Namų veiklos 

Būtiniausių reikmenų įsigijimas (d610-d629) 
d6l0 Būsto įsigijimas 

d620 Daiktų ir paslaugų įsigijimas 
d629 Kitas patikslintas ir nepatikslintas būtiniausių reikmenų įsigijimas 
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Namų ūkio darbai (d630-d649) 
d630 Valgio ruošimas 
d640 Namų apyvoka 
d649 Kiti patikslinti ir nepatikslinti namų ūkio darbai 

Namų ūkio objektų priežiūra ir pagalba kitiems (d650-d669) 
d650 Namų ūkio objektų priežiūra 

d660 Pagalba kitiems 
d669 Kita patikslinta ir nepatikslinta namų ūkio objektų priežiūra ir 

pagalba kitiems 
d698 Kitos patikslintos namų veiklos 
d699 Nepatikslintos namų veiklos 

7 skyrius. Tarpasmeniniai santykiai ir 

sąveikos 

Bendrosios tarpasmeninės sąveikos (d710-d729) 
d71 O Elementariosios tarpasmeninės sąveikos 
d720 Sudėtingos tarpasmeninės sąveikos 

d729 Kitos patikslintos ir nepatikslintos bendrosios tarpasmeninės 
sąveikos 

Specifiniai tarpasmeniniai santykiai (d730-d779) 
d730 Santykių užmezgimas su nepažįstamaisiais 
d740 Formalūs santykiai 
d750 Neformalūs socialiniai santykiai 
d760 Šeiminiai santykiai 
d770 Intymūs santykiai 

TFK 

d779 Kiti patikslinti ir nepatikslinti specifiniai tarpasmeniniai santykiai 
d798 Kiti patikslinti tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 
d799 Nepatikslinti tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 

8 skyrius. Pagrindinės gyvenimo sritys 

Ugdymasis (d810-d839) 
d810 Neformalus ugdymasis 
d815 Ikimokyklinis ugdymasis 
d820 Mokyklinis ugdymasis 
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d825 Profesinis mokymasis 
d830 Ugdymasis aukštojoje mokykloje 
d839 Kitas patikslintas ir nepatikslintas ugdymasis 

Darbas ir įsidarbinimas (d840-d859) 
d840 Gamybinė stažuotė (ruošimasis darbui) 
d845 Darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas 
d850 Mokamas darbas 
d855 Nemokamas darbas 
d859 Kitas patikslintas ir nepatikslintas darbas ir įsidarbinimas 

Ekonominis gyvenimas (d860-d879) 
d860 Paprastos ekonominės sąveikos 
d865 Sudėtingos ekonominės sąveikos 

d870 Ekonominis savarankumas 
d879 Kitas patikslintas ir nepatikslintas ekonominis gyvenimas 
d898 Kitos patikslintos pagrindinės gyvenimo sritys 
d899 Nepatikslintos pagrindinės gyvenimo sritys 

9 skyrius. Bendruomeninis, visuomeninis ir 

pilietinis gyvenimas 

d9 l O Bendruomeninis gyvenimas 
d920 Poilsis ir laisvalaikis 
d930 Religija ir dvasiniai reikalai 
d940 Žmogaus teisės 
d950 Politinis gyvenimas ir pilietiškumas 
d998 Kitas patikslintas bendruomeninis, visuomeninis ir pilietinis 

gyvenimas 
d999 Nepatikslintas bendruomeninis, visuomeninis ir pilietinis 

gyvenimas 
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APLINKOS VEIKSNIAI 

l skyrius. Gaminiai ir technika 

el 10 Asmeninio vartojimo gaminiai ir medžiagos 
el 15 Asmens kasdienio vartojimo gaminiai ir technika 
e 120 Asmens judamumo ir transportavimo patalpose ir už jų gaminiai 

ir technika 
e 125 Bendravimo gaminiai ir technika 
e 130 Ugdymosi gaminiai ir technika 
el35 Užimtumo gaminiai ir technika 
e 140 Kultūros, poilsio ir sporto gaminiai ir technika 
el45 Tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo gaminiai ir technika 
e 150 Gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir įrengimas 

viešuosiuose pastatuose 
el55 Gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir įrengimas 

privačiuosiuose pastatuose 
e 160 Aplinkotvarkos gaminiai ir technika 
el65 Turtas 
e 198 Kiti patikslinti gaminiai ir technika 
e 199 Nepatikslinti gaminiai ir technika 

2 skyrius. Gamtinė ir žmogaus sukurtoji 

aplinka 

e2 l O Fizinė geografinė aplinka 
e2 l 5 Gyventojai 
e220 Augalija ir gyvūnija 
e225 Klimatas 
e230 Gamtiniai reiškiniai 
e235 Žmogaus sukeltieji reiškiniai 
e240 Šviesa 
e245 Su laiku susijusi kaita 
e250 Garsas 
e255 Vibracija 
e260 Oro kokybė 
e298 Kita patikslinta gamtinė ir žmogaus sukurtoji aplinka 
e299 Nepatikslinta gamtinė ir žmogaus sukurtoji aplinka 
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3 skyrius. Parama ir ryšiai 

e3 l O Branduolinė šeima 
e3 l 5 Išplėstinė šeima 
e320 Draugai 
e325 Pažįstami, bendraamžiai, kolegos, kaimynai ir bendruomenės nariai 
e330 Viršininkai pagal pareigas 
e335 Pavaldiniai pagal pareigas 
e340 Individualios priežiūros darbuotojai ir pagalbininkai 
e345 Pašaliečiai 

e350 Naminiai gyvūnai 
e355 Sveikatos priežiūros specialistai 
e360 Kiti specialistai 
e398 Kita patikslinta parama ir ryšiai 
e399 Nepatikslinta parama ir ryšiai 

4 skyrius. Nuostatos 

e4 l O Branduolinės šeimos narių individualios nuostatos 
e4 l 5 Išplėstinės šeimos narių individualios nuostatos 
e420 Draugų individualios nuostatos 
e425 Pažįstamų, bendraamžių, kolegų, kaimynų ir bendruomenės narių 

individualios nuostatos 
e430 Viršininkų pagal pareigas individualios nuostatos 
e435 Pavaldinių pagal pareigas individualios nuostatos 
e440 Asmeninės priežiūros darbuotojų ir pagalbininkų individualios 

nuostatos 
e445 Pašaliečių individualios nuostatos 
e450 Sveikatos priežiūros specialistų individualios nuostatos 
e455 Kitų specialistų individualios nuostatos 
e460 Socialinės nuostatos 
e465 Socialinės normos, praktika ir ideologijos 
e498 Kitos patikslintos nuostatos 
e499 Nepatikslintos nuostatos 

5 skyrius. Paslaugos, sistemos ir politikos 

e5 l O Vartojimo prekių gamybos paslaugos, sistemos ir politikos 
e5 l 5 Architektūros ir statybos paslaugos, sistemos ir politikos 

55 



Antrojo lygmens klasifikacija TFK 

e520 Teritorijų planavimo paslaugos, sistemos ir politikos 
e525 Aprūpinimo būstu paslaugos, sistemos ir politikos 
e530 Komunalinės paslaugos, sistemos ir politikos 
e535 Ryšių paslaugos, sistemos ir politikos 
e540 Transporto paslaugos, sistemos ir politikos 
e545 Civilinės saugos paslaugos, sistemos ir politikos 
e550 Teisinės paslaugos, sistemos ir politikos 
e555 Asociacijų ir organizacijų paslaugos, sistemos ir politikos 
e560 Žiniasklaidos paslaugos, sistemos ir politikos 
e565 Ekonominės paslaugos, sistemos ir politikos 
e570 Socialinės apsaugos paslaugos, sistemos ir politikos 
e575 Bendrosios socialinės paramos paslaugos, sistemos ir politikos 
e580 Sveikatos priežiūros paslaugos, sistemos ir politikos 
e585 Švietimo ir lavinimo paslaugos, sistemos ir politikos 
e590 Darbo ir įdarbinimo paslaugos, sistemos ir politikos 
e595 Politinės paslaugos, sistemos ir strategijos 
e598 Kitos patikslintos paslaugos, sistemos ir politikos 
e599 Nepatikslintos paslaugos, sistemos ir politikos 
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ir apibrėžimai 
Visos klasifikuojamos kategorijos, 

jų apibrėžimai, aprėptys ir išimtys 





TFK Kūno funkctJos 

KŪNO FUNKCIJOS 

Apibrėžimai: Kūno funkcijos - kūno sistemųfiziologinės funkcijos 
(įskaitant ir psichikos funkcijas). 

Sutrikimai - kūno funkcijų arba struktūrų nuokrypiai arba 
visiškas jų nebuvimas. 

K valijikatorius 

Bendrasis neigiamos skalės kvalifikatorius taikomas siekiant parodyti 
sutrikimo mastą. 

xxx.O NĖRA sutrikimo (nenustatytas, ne, nerastas, ... ) (Ų% 

xxx.1 NEDIDELIS sutrikimas (nežymus, menkas, ... ) 5-24% 
xxx.2 VIDUTINIS sutrikimas (vidutiniškas, abejutiškas, ... ) 25-49 % 
xxx.3 DIDELIS sutrikimas (stiprus, žymus, ženklus, ... ) 50-95 % 
xxx.4 VISIŠKAS sutrikimas (totalinis, visa apimantis, ... ) 96-100% 
xxx.8 Nepatikslinta 
xxx.9 Netaikytina 

Platus procentinių reikšmių diapazonas pateikiamas tiems atvejams, kai jau 
sukurtos ir prieinamos įvertinimo metodikos ar standartai, padedantys 
kiekybiškai nustatyti funkcijos sutrikimą. Pavyzdžiui, vertinant būkles 
,,sutrikimo nėra" arba „visiškas sutrikimas", leidžiama ne didesnė kaip 5 % 
paklaida. ,,Vidutinis sutrikimas" gali siekti pusę (iki 50 %) ,,visiško 
sutrikimo". Procentinės reikšmės pagal atskirus domenus turi būti 
išreiškiamos konkrečiai gyventojų grupei standartizuotais procentiliais. 
Konkrečių domenų kiekybinis įvertinimas turi būti unifikuotas, o įvertinimo 
metodikos turi būti parengtos remiant tyrimais. 

Išsamesnis sutarto kodavimo aiškinimas pateikiamas 2 priede. 
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l SKYRIUS 

PSICHIKOS FUNKCIJOS 

Šiame skyriuje aprašomos smegenų funkcijos: bendrosios psichikos 
funkcijos (pvz., sąmonė, energija ir potraukiai) ir specifinės psichikos 
funkcijos (pvz., atmintis, šneka, skaičiavimas) 

TFK 

BENDROSIOS PSICHIKOS FUNKCIJOS (bll 0-bl 39) 

DIIIIJ Sąmonės funkcijos 
Žvalumo ir sąmoningumo būsena, įskaitant ir aiškaus bei 
nenutrūkstamo budrumo būklę. 

Apima: sąmonės būseną, kokybę ir nenutrūkstamumą; sąmonės 
praradimą, komą, vegetacines būkles, transą. dėl narkotikų (vaistų) 
pakitusią sąmonę, kliedesį, stingulį (stuporą) 

Išimtys: orientacijos funkcijos (bll4); energijos ir potraukių 
funkcijos (bl 30); miego funkcijos (bl 34) 

b 1100 Sąmonės būsena 

Tokios būsenos kaip sąmonės apsiblausimas, stingulys ir 
koma. 

b 1101 Sąmonės tolydumas 
Tai budrumas, žvalumas ir sąmoningumas, kuriems 
sutrikus gali kilti fuga, transas ir panašios būsenos. 

b 1102 Sąmonės kokybė 

Pasikeičia budrumo, žvalumo ir sąmoningumo pobūdis 
(pvz., dėl vaistų ar narkotikų pakitusi būsena, kliedesiai). 

b 1108 Kitos patikslintos sąmonės funkcijos 

b 1109 Nepatikslintos sąmonės funkcijos 

DIDI Orientacijos funkcijos 
Santykio su savimi, kitais, laiku ir aplinka nustatymas ir žinojimas. 
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Apima: orientaciją laiko, vietovės ir kitų asmenų atžvilgiu; savęs ir 
kitų atskyrimą; nesiorientavimą laiko, vietovės ir kitų asmenų 
atžvilgiu 

Išimtys: sąmonės funkcijos (b 11 O); dėmesio funkcijos (b 140); 
atminties funkcijos (b 144) 

b 1140 Orientacija laiko atžvilgiu 
Datos - dienos, mėnesio ir metų suvokimas ir supratimas. 

b 1141 Orientacija vietovės atžvilgiu 
Buvimo vietos, artimiausios aplinkos, miesto ir šalies 
suvokimas ir supratimas. 

b 1142 Orientacija asmenų atžvilgiu 
Savo ir kitų artimiausios aplinkos asmenų tapatumo 
suvokimas ir supratimas. 

b 11420 Orientacija savęs atžvilgiu 
Savo tapatybės suvokimas ir supratimas. 

b 11421 Orientacija kitų asmenų atžvilgiu 
Artimiausios aplinkos asmenų tapatumo 
suvokimas ir supratimas. 

b 11428 Kita patikslinta orientacija asmenų 
atžvilgiu 

b 11429 Nepatikslinta orientacija asmenų atžvilgiu 

b 1148 Kitos patikslintos orientacijos funkcijos 

b 1149 Nepatikslintos orientacijos funkcijos 

IJIIB Intelekto funkcijos 
Bendrosios psichikos funkcijos, dėl kurių suprantamos ir 
konstruktyviai integruojamos įvairios, tarp jų ir pažinimo, 
funkcijos. Plėtojasi visą gyvenimą. 

Apima: intelektinio augimo funkcijas; intelekto sutrikimą, protinį 
atsilikimą, silpnaprotystę (demenciją) 

Išimtys: atminties funkcijos (bl44); mąstymo funkcijos (bl60); 
aukštesniosios pažinimo funkcijos (b 164) 
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DIDI Bendrosios psichosocialinės funkcijos 
Visą gyvenimą besiplėtojančios bendrosios psichikos funkcijos, 
padedančios suprasti ir konstruktyviai integruoti tokias funkcijas, 
kurios padeda ugdyti prasmingos ir tikslingos tarpasmeninės 
sąveikos įgūdžius. 

Apima: tokias funkcijas kaip autizmo atveju 

llllll Charakterio ir asmenybės funkcijos 
Asmens charakterio savybės, leidžiančios specifiškai reaguoti į 
situacijas, įskaitant ir bruožus, kuriais asmuo skiriasi nuo kitų. 

Apima: ekstraversiją, introversiją, geranoriškumą, sąžiningumą, 
psichinį ir emocinį pastovumą, atvirumą patirčiai; optimizmą; 
naujumo siekimą; pasitikėjimą savimi; sąžiningumą 

Išimtys: intelekto funkcijos (bll 7); energijos ir potraukiųfunkcijos 
(bl 30); psichomotorikos funkcijos (bl 47); emocijųfunkcijos (bl 52) 

b 1260 Ekstraversija 
Socialumo, draugiškumo ir demonstratyvumo bruožai -
drovumo, kuklumo ir savitvardos priešybės. 

b 1261 Geranoriškumas 
Paslaugumo, draugingumo ir sukalbamumo bruožai -
nedraugiškumo, opozicionieriškumo ir nepaklusnumo 
priešybės. 

b 1262 Sąžiningumas 

Darbštumo, metodiškumo ir kruopštumo bruožai -
tingumo, neatsakingumo ir nepatikimumo priešybės. 

b 1263 Psichikos pastovumas 
Ramaus temperamento, ramumo ir santūrumo bruožai -
irzlumo, nuotaikos nepastovumo, nerimastingumo ir 
veiklos padrikumo priešybės. 

b 1264 Atvirumas patirčiai 
Smalsumo, vaizduotės lakumo, žinių ir potyrių siekimo 
bruožai - neveiklumo, nedėmesingumo ir emocinio 
neraiškumo priešybės. 
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b 1265 Optimizmas 
Linksmumo, gyvumo ir viltingumo bruožai - liūdnumo, 

niūrumo ir neviltingumo priešybės. 

b 1266 Pasitikėjimas savimi 
Pasikliovimo savimi, drąsumo ir atkaklumo bruožai -
bailumo, nepasitikėjimo ir savęs menkinimo priešybės. 

b 1267 Patikimumas 
Patikimumo ir principingumo bruožai - nesąžiningumo ir 
antisocialumo priešybės. 

b 1268 Kitos patikslintos charakterio ir asmenybės funkcijos 

b 1269 Nepatikslintos charakterio ir asmenybės funkcijos 

Dlltll Energijos ir potraukių funkcijos 
Fiziologinių ir psichologinių mechanizmų nulemtos bendrosios 
psichikos funkcijos, skatinančios siekti specifinių reikmių 
tenkinimo ir pagrindinių tikslų asmeniui įprastiniu būdu. 

Apima: energijos lygį, motyvaciją, apetitą, potraukį (taip pat 
įvairių medžiagų potraukį, galintį virsti priklausomybe) ir impulsų 
kontrolę 

Išimtys: sąmonės funkcijos (bllO); charakterio ir asmenybės 
funkcijos (bl 26); miego funkcijos (bl 34); psichomotorikos 
funkcijos (bl47); emocijųfunkcijos (bl 52) 

b 1300 Energijos lygis 
Stiprybės ir ištvermės funkcija. 

b 1301 Motyvacija 
Funkcija, skatinanti veikti, - įsisąmonintas ir 
nesąmoningas veikimo skatulys. 

b 1302 Apetitas 
Natūralios norų ir troškimų funkcijos, ypač natūralus 
periodiškas noras valgyti ir gerti. 

b 1303 Potraukis 
Reikmė vartoti tam tikras medžiagas, įskaitant ir tokias, 
kurioms atsiranda priklausomybė. 
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b 1304 Impulsų kontrolė 

Psichikos funkcijos, reguliuojančios ir slopinančios 
staigius ir stiprius troškimus ką nors daryti. 

b 1308 Kitos patikslintos energijos ir potraukių funkcijos 

b 1309 Nepatikslintos energijos ir potraukių funkcijos 

DIDI Miego funkcijos 
Tai periodiškas, grįžtamas ir atrenkamas fizinis ir psichinis 
atsiribojimas nuo aplinkos, kuriam būdingi specifiniai fiziologiniai 
pokyčiai. 

Apima: miego trukmę; užmigimą, miego tėkmę ir kokybę; psichikos 
funkcijas miego metu, taip pat nemigą, nuolatinį mieguistumą ir 
miego priepuolius 

Išimtys: sąmonės funkcijos (bllO); energijos ir potraukiųfunkcijos 
(bl 30); dėmesio funkcijos (bl 40); psichomotorikos funkcijos (bl 47) 

b 1340 Miego trukmė 
Miego būsenos trukmė per parą (arba paros cikle). 

b 1341 Užmigimas 
Perėjimo iš būdravimo į miegą etapas. 

b 1342 Miego tėkmė 
Miego būsenos palaikymas. 

b 1343 Miego kokybė 
Natūralaus miego ypatumai, nuo kurių priklauso optimalus 
fizinis ir psichinis poilsis. 

b 1344 Psichikos funkcijos miego metu 
Greitų akių judesių (REM) miegas (siejamas su sapnais) ir 
miegas, kurio metu nėra greitų akių judesių (NREM). 
Pastarajam būdingas susilpnėjęs fizinis ir psichinis 
aktyvumas. 

b 1348 Kitos patikslintos miego funkcijos 

b 1349 Nepatikslintos miego funkcijos 

IJIIII Kitos patikslintos ir nepatikslintos bendrosios psichikos 
funkcijos 
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SPECIFINĖS PSICHIKOS FUNKCIJOS (bl 40-bl 89) 

IIIIDI Dėmesio funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos, padedančios reikiamam laikui 
susikaupti ties išoriniais stimulais ar vidine patirtimi. 

Apima: dėmesio patvarumą; dėmesio perkėlimą; dėmesio 
paskirstymą; bendrą (grupinV dėmesį; dėmesio sutelkimą; dėmesio 
išblaškomumą 

Išimtys: sąmonės funkcijos (bllO); energijos ir potraukiųfunkcijos 
(bl 30); miego funkcijos (bl 34); atminties funkcijos (bl 44); 
psichomotorikos funkcijos (b147); suvokimo funkcijos (bl 56) 

b 1400 Dėmesio patvarumas 
Psichikos funkcija, leidžianti susikaupti reikiamą 
laikotarpį. 

b 1401 Dėmesio perkėlimas 

Psichikos funkcija, leidžianti nukreipti dėmesį nuo vieno 
dirgiklio į kitą. 

b 1402 Dėmesio paskirstymas 
Psichikos funkcija, leidžianti vienu metu susikaupti ties 
dviem ar daugiau dirgiklių. 

b 1403 Bendras dėmesys 
Psichikos funkcija, leidžianti nukreipti dviejų ar daugiau 
žmonių dėmesį į vieną dirgiklį (pvz., vaikas ir jį 
prižiūrintis asmuo stebi tą patį žaislą). 

b 1408 Kitos patikslintos dėmesio funkcijos 

b 1409 Nepatikslintos dėmesio funkcijos 

IJIID Atminties funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos, leidžiančios įsiminti, laikyti ir 
išgauti informaciją, kai to prireikia. 

Apima: trumpalaikės ir ilgalaikės atminties funkcijas, netarpiškos, 
neseniai ir seniai buvusių įvykių atminties funkcijas; atminties 
apimtį; išgavimą iš atminties; atsiminimą; mokymosi ir atgaminimo 
funkcijas, taip pat įvairias amnezijas (atrenkamąją, pavadinimų ir 
vardų, disociatyviqją) 
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Išimtys: sąmonės funkcijos (bl l O); orientacijos funkcijos (bl l 4); 
intelekto funkcijos (l 17); dėmesio funkcijos (b140); suvokimo 
funkcijos (b156); mąstymo funkcijos (b160); aukštesniosios 
pažinimo funkcijos (bl 64); kalbos psichinės funkcijos (bl 67); 
skaičiavimo funkcijos (bl 72) 

b 1440 Trumpalaikė atmintis 
Psichikos funkcijos, leidžiančios išlaikyti informaciją iki 
30 sekundžiųA0• Po šio laikotarpio informacija 
prarandama, jeigu jos nesiekiama ilgiau prisiminti. 

b 1441 Ilgalaikė atmintis 
Psichikos funkcijos, leidžiančios perimtą iš trumpalaikės 
atminties informaciją išlaikyti ilgą laiką. Priskirtini 
autobiografinė ir semantinė atmintys, pastarojo laiko 
įvykių ir faktų atsiminimas. 

b 1442 Išgavimas iš atminties 
Psichikos funkcijos, leidžiančios atgaminti ilgalaikėje 
atmintyje laikomą informaciją ir ją suvokti. 

b 1448 Kitos patikslintos atminties funkcijos 

b 1449 Nepatikslintos atminties funkcijos 

011B Psichomotorikos funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos, reguliuojančios tiek judesius, tiek 
psichikos apraiškas kūno lygmeniu. 

Apima: psichomotorinės kontrolės funkcijas (pvz .. sulėtėjusią 
psichomotorinę raidą, psichomotorinį susijaudinimą, ažitaciją, 

pozą, katatoniją, negatyvizmą, priešpriešines veikimo tendencijas, 
echopraksiją ir echolaliją); psichomotoriniųfunkcijų kokybę 

lšim~vs: sąmonės funkcijos (blJO); orientacijos funkcijos (bl14); 
intelekto funkcijos (bl l 7); energijos ir potraukiųfunkcijos (bl 30); 
dėmesio funkcijos (bl40); kalbos psichinės funkcijos (b167); 
skaičiavimo funkcijas (bl 72); sudėtingųjudesių nuoseklumo 
psichinės funkcijos (b176) 

'" Toks trumpalaikės atminties trukmes nurodymas nera tikslus J1 gah siekti 1k1 kehų ar net kehų dešimčių 

minučių 
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b 1470 Psichomotorinė kontrolė 

Psichikos funkcijos, reguliuojančios elgesio ir atsako 
tempą. Jos turi judesinį ir psichinį komponentus ir 
pasireiškia arba veiksmų sulėtėjimu ir nepaslankumu 
(pvz., lėtakalbystė, gestikuliavimo susilpnėjimas), arba 
psichomotoriniu susijaudinimu (pvz., sustiprėjęs judesinis 
ir pažinimo procesų aktyvumas, dažniausiai 
neproduktyvus ir atspindintis vidinę įtampą, - barbenimas 
pirštais, rankų grąžymas ir spaudinėjimas, ažitacija, 
nekantrumas). 

b 1471 Psichomotorikos funkcijų kokybė 
Psichikos funkcijos, nulemiančios neverbalinės elgsenos 
nuoseklumą ir ypatumus, pvz., rankos ir akių bendro 
veikimo koordinaciją, eiseną. 

b 1478 Kitos patikslintos psichomotorikos funkcijos 

b 1479 Nepatikslintos psichomotorikos funkcijos 

IJlm Emocijų funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos - afektyvusis arba jausminis 
psichikos procesų komponentas. 

Apima: emocijų adekvatumą, emocijų įvairovę ir reguliavimą; 
afektus; liūdesį, laimę, meilę, baimę, pyktį, neapykantą, įtampą, 

nerimą. džiaugsmą, sielvartą; emocijų paslankumą; afekto 
slopinimą 

Išimtys: charakterio ir asmenybės funkcijos (bl 26); energijos ir 
potraukiųfunkcijos (b 130) 

b 1520 Emocijų adekvatumas 
Psichikos funkcijos, nulemiančios jausmų ir afektų 
atitikimą situacijai, pvz., džiaugsmą gavus gerą žinią. 

b 1521 Emocijų reguliavimas 
Psichikos funkcijos, kontroliuojančios išgyvenimų ir 
afektų parodymą ir demonstravimą. 

b 1522 Emocijų Įvairovė 

Tai skirtingų išgyvenimų ir afektų diapazonas, pvz., meilė, 
neapykanta, nerimastingumas, sielvartas, džiaugsmas, 
baimė ir pyktis. 
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b 1528 Kitos patikslintos emocijų funkcijos 

b 1529 Nepatikslintos emocijų funkcijos 

111111 Suvokimo funkcijos 
Stimulų atpažinimo ir interpretacijos specifinės psichikos 
funkcijos. 

TFK 

Apima: girdimojo, regimojo, uodžiamojo, skonio, lytimojo ir erdvės 
regimojo suvokimo funkcijas, taip pat iliuzijas ir haliucinacijas 

Išimtys: sąmonės funkcijos (bJIO); orientacijos funkcijos (b114); 
dėmesio funkcijos (bl 40); atminties funkcijos (bl 44); kalbos 
psichinės funkcijos (bl 67); regos ir susijusios funkcijos (b2 JO
b229); klausos ir prieangio funkcijos (b230-b249); kitųjutimų 
funkcijos (b250-b279) 

b 1560 Girdimasis suvokimas 
Garsų, tonų, tonų aukščio ir kitų garsų skyrimo psichikos 
funkcijos. 

b 1561 Regimasis suvokimas 
Formos, dydžio, spalvos ir kitų regimųjų stimulų skyrimo 
psichikos funkcijos. 

b 1562 Uodžiamasis suvokimas 
Kvapų skyrimo psichikos funkcijos. 

b 1563 Skonio suvokimas 
Tokių skonių kaip sūrus, rūgštus, saldus ir kartus skyrimo 
psichikos funkcijos. 

b 1564 Lytimasis suvokimas 
Objektų tekstūros (pvz., šiurkštumo, lygumo) skyrimo 
psichikos funkcijos. 

b 1565 Erdvės regimasis suvokimas 
Objektų išsidėstymo vienas kito ar suvokiančiojo atžvilgiu 
nustatymo regėjimu psichikos funkcijos. 

b 1568 Kitos patikslintos suvokimo funkcijos 

b 1569 Nepatikslintos suvokimo funkcijos 
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lll:mll Mąstymo funkcijos 
Ideacinė arba mintinė psichikos sudedamoji. 

Apima: mąstymo tempą, formą, kontrolę ir turinį; mąstymo 
tikslingas ir netikslingas funkcijas; mąstymo logiškumą, pvz., 
minčių antplūdį, idėjų lakumą, mąstymo blokavimą, mąstymo 

nenuoseklumą, nesusietumą, smulkmeniškumą, kliedesį, įkyrias 

mintis ir būsenas 

Išimtys: intelekto funkcijos (b 117); atminties funkcijos (b 144); 
psichomotorikos funkcijos (bl 47); suvokimo funkcijos (bl 56); 
aukštesniosios pažinimo funkcijos (bl 64); kalbos psichinės 
funkcijos (bl 67); skaičiavimo funkcijos (bl 72) 

b 1600 Mąstymo tempas 
Psichikos funkcijos, nulemiančios mąstymo proceso greitį. 

b 1601 Mąstymo pavidalas 
Psichikos funkcijos, nulemiančios mąstymo rišlumą ir 
logiškumą. 

Apima: minčiųperseveracijas (beprasmį kartojimą), 
nukrypimus ir nereikalingą detalizavimą 

b 1602 Mąstymo turinys 
Visa tai, kas yra mąstoma ir kas konceptualizuojama. 

Apima: kliedesius, minčių sureikšminimą ir somatizaciją 

b 1603 Mąstymo kontrolė 

Mąstymo valingas kontroliavimas ir kontrolės suvokimas. 

Apima: įkyrias mintis ir būsenas, minčių antplūdžius ir 
intarpus 

b 1608 Kitos patikslintos mąstymo funkcijos 

b 1609 Nepatikslintos mąstymo funkcijos 

111111 Aukštesniosios pažinimo funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos, siejamos su galvos smegenų 
pusrutulių kaktos skilčių veikimu: tikslinga veikla, apsisprendimas, 
abstraktus mąstymas, planavimas ir rūpinimasis planų 
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įgyvendinimu, psichikos paslankumas, tinkamo situacijai elgesio 
pasirinkimas; tai dažnai vadinamosios vykdymo funkcijos. 

TFK 

Apima: abstrahavimo ir minčių organizavimo funkcijas; laiko 
valdymą, įžvalgą ir sprendimą; sąvokųformavimą, kategorizavimą 
ir pažinimo paslankumą 

Išimtys: atminties funkcijos (bl 44); mąstymo funkcijos (bl 60); 
kalbos psichinės funkcijos (b167); skaičiavimo funkcijos (b172) 

b 1640 Abstrahavimas 
Apibendrintų idėjų kūrimas, atitrūkimas nuo konkretybės, 
specifinių objektų ir tikrovės pavyzdžių, rėmimosi jais 
kokybė ir pobūdis. 

b 1641 Organizavimas ir planavimas 
Daliųjungimas į visumą, sisteminimas; veiklos būdų 
plėtra. 

b 1642 Laiko valdymas 
Psichikos funkcijos, kurių dėka įvykiai surikiuojami 
chronologine seka, tinkamai paskirstomas laikas 
konkretiems įvykiams ir veikloms. 

b 1643 Pažinimo paslankumas 
Strategijų arba nuostatų keitimo psichikos funkcijos, ypač 
svarbios sprendžiant problemas. 

b 1644 Įžvalga (insaitas) 
Savęs ir savo elgesio suvokimo ir supratimo psichikos 
funkcijos. 

b 1645 Sprendinys 
Galimų variantų įvertinimo ir skyrimo psichikos funkcijos, 
sudarančios nuomonės formavimo pagrindą. 

b 1646 Problemos sprendimas 
Nesiderinančios ir prieštaringos informacijos aptikimo, 
analizės ir jungimo į bendrą sprendimą psichikos 
funkcijos. 

b 1648 Kitos patikslintos aukštesniosios pažinimo funkcijos 

b 1649 Nepatikslintos aukštesniosios pažinimo funkcijos 
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lllmJ Kalbos psichinės funkcijos 
Ženklų, simbolių ir kitų kalbos dėmenų atpažinimo ir vartojimo 
specifinės psichikos funkcijos. 

Apima: sakytinės, rašytinės ir kitų kalbų rūšių (pvz., gestų kalbos) 
suvokimo ir supratimo funkcijas; sakytinės, rašytinės ir kitų kalbos 
rūšių raiškos funkcijas; integruotas sakytinės ir rašytinės kalbos 
funkcijas; motorinę (Broca), sensorinę (Wernicke) ir laidinę 
afazijas 

Išimtys: dėmesio funkcijos (b140); atminties funkcijos (bl44); 
suvokimo funkcijos (bl 56); mąstymo funkcijos (bl 60); 
aukštesniosios pažinimo funkcijos (b 164); skaičiavimo funkcijos 
(bl 72); sudėtingųjudesių nuoseklumo psichinės funkcijos (bl 76); 
2 skyrius (Jutimo funkcijos ir skausmas); 3 skyrius (Balso ir šnekos 
funkcijos) 

b 1670 Kalbos suvokimas 
Sakytinės, rašytinės ir kitų kalbos rūšių (pvz., gestų 
kalbos) pranešimų dekodavimo ir supratimo psichinės 
funkcijos. 

b 16700 Sakytinės kalbos suvokimas 
Sakytinės kalbos pranešimų dekodavimo ir 
supratimo psichinės funkcijos. 

b 16701 Rašytinės kalbos suvokimas 
Rašytinės kalbos pranešimų dekodavimo ir 
supratimo psichinės funkcijos. 

b 16702 Gestų kalbos suvokimas 
Gestų kalbos (rankų ir kitais judesiais) 
pranešimų dekodavimo ir supratimo psichinės 
funkcijos. 

b 16708 Kitas patikslintas kalbos suvokimas 

b 16709 Nepatikslintas kalbos suvokimas 

b 1671 Kalbos raiška 
Prasmingų sakytinių, rašytinių, gestų ar kitokių rūšių 
pranešimų kūrimo specifinės psichikos funkcijos. 
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b 16710 Sakytinės kalbos raiška 
Prasmingų pranešimų sakytine kalba kūrimo 
psichinės funkcijos. 

b 16711 Rašytinės kalbos raiška 

TFK 

Prasmingų rašytinių pranešimų kūrimo psichinės 

funkcijos. 

b 16712 Gestų kalbos raiška 
Prasmingų pranešimų kūrimo rankų ir kitais 
judesiais psichinės funkcijos. 

b 16718 Kita patikslinta kalbos raiška 

b 16719 Nepatikslinta kalbos raiška 

b 1672 Integruotos kalbos funkcijos 
Psichikos funkcijos, kurios jungia prasminę ar simbolinę 
reikšmes, gramatikos taisykles ir mintis į sakytinį, rašytinį 
ar kitokios formos pranešimą. 

b 1678 Kitos patikslintos kalbos psichinės funkcijos 

b 1679 Nepatikslintos kalbos psichinės funkcijos 

111111 Skaičiavimo funkcijos 
Matematinių simbolių ir veiksmų nustatymo, derinimo ir 
operavimo jais psichikos funkcijos. 

Apima: sudėties, atimties ir kitų paprastų matematinių veiksmų 
atlikimo funkcijas; sudėtingų matematinių veiksmųfunkcijas 

Išimtys: dėmesio funkcijos (b140); atminties funkcijos (bl 44); 
mąstymo funkcijos (bl 60); aukštesniosios pažinimo funkcijos 
(b l 64); kalbos psichinės funkcijos (b l 67) 

b 1720 Paprastas skaičiavimas 
Paprastų veiksmų skaičiais - sudėties, atimties, daugybos 
ir dalybos psichikos funkcijos. 

b 1721 Sudėtingas skaičiavimas 

Žodine forma išreikštų problemų pavertimo aritmetiniais 
veiksmais, aritmetinių veiksmų atlikimo pagal 
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matematines formules ir kito sudėtingo operavimo skaičiais 
psichinės funkcijos. 

b 1728 Kitos patikslintos skaičiavimo funkcijos 

b 1729 Nepatikslintos skaičiavimo funkcijos 

IJllm Sudėtingų judesių nuoseklumo psichinės funkcijos 
Tikslingų sudėtingų veiksmų sekos nustatymo specifinės psichikos 
funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip ideacinė, ideomotorinė, rengimosi, 
okulomotorinė ir kalbinė apraksijos 

Išimtys: psichomotorikos funkcijos (bl 47); aukštesniosios pažinimo 
funkcijos (bl64); 7 skyrius (Griaučių neuromotorinės ir su 
judesiais susijusios funkcijos) 

IIIEDI Savivokos ir laiko potyrio funkcijos 
Specifinės psichikos funkcijos, susijusios su savo tapatybės, savo 
kūno, savo vietos tikrovėje, aplinkos ir laiko suvokimu. 

Apima: savivokos, kūno ir laiko suvokimo funkcijas 

b 1800 Savivoka 
Savo tapatybės ir vietos tikrovės aplinkumoje suvokimo 
specifinės psichinės funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip depersonalizacija ir 
derealizacija 

b 1801 Kūno vaizdas 
Savo kūno suvokimo ir įsivaizdavimo specifinės psichinės 
funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip fantominė galūnė ir 
perdėtas storumo arba plonumo jausmas 

b 1802 Laiko potyris 
Laiko trukmės ir tėkmės subjektyvaus potyrio psichinės 
funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip jamais vu ( dar nematyta) 
ir deja vu (jau matyta) 
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b 1808 Kitos patikslintos savivokos ir laiko potyrio funkcijos 

b 1809 Nepatikslintos savivokos ir laiko potyrio funkcijos 

DIEPJ Kitos patikslintos ir nepatikslintos specifinės psichikos 
funkcijos 

Dlm3 Kitos patikslintos psichikos funkcijos 

IJIID Nepatikslintos psichikos funkcijos 
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2 SKYRIUS 

JUTIMO FUNKCIJOS IR 

SKAUSMAS 

Šis skyrius apie regos, klausos, skonio ir t. t., taip pat skausmo jutimo 
funkcijas. 

REGOS IR SUSIJUSIOS FUNKCIJOS (b21 O-b229) 

DIDIJ Regos funkcijos 
Šviesos, formos, dydžio, tūringumo ir spalvos jutimo funkcijos. 

Apima: regėjimo aštrumo funkcijas; akipločio funkcijas; regėjimo 
kokybės funkcijas; šviesos ir spalvų regėjimo funkcijas; regėjimo 
aštrumą žiūrint iš arti ir iš toli; vienakį ir abiakį regėjimą; 
paveikslėlių regėjimo kokybę; tokius sutrikimus kaip trumparegystę, 
toliaregystę, astigmatizmą, hemianopiją, spalvinį aklumą, tunelinį 

regėjimą, centrinę ir periferinę skotomas, vaizdo dvejinimąsi, 
naktinį aklumą ir adaptacijos šviesai sutrikimą 

Išimtis: suvokimo funkcijos (bl 56) 

b 2100 Regėjimo aštrumo funkcijos 
Vienakio ir abiakio formos ir kontūro jutimo žiūrint iš arti 
ir iš toli funkcijos. 

b 21000 Abiakio regėjimo aštrumas žiūrint iš toli 
Objektų formos, dydžio ir kontūro abiakis 
matymas žiūrint iš toli. 

b 21001 Vienakio regėjimo aštrumas žiūrint iš toli 
Objektų formos, dydžio ir kontūro vienakis 
matymas žiūrint iš toli. 

b 21002 Abiakio regėjimo aštrumas žiūrint iš arti 
Objektų formos, dydžio ir kontūro abiakis 
matymas žiūrint iš arti. 
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b 21003 Vienakio regėjimo aštrumas žiūrint iš arti 
Objektų formos, dydžio ir kontūro vienakis 
matymas žiūrint iš arti. 

TFK 

b 21008 Kitos patikslintos regėjimo aštrumo funkcijos 

b 21009 Nepatikslintos regėjimo aštrumo funkcijos 

b 2101 Akipločio funkcijos 
Išorinio lauko ploto matymo funkcijos, esant fiksuotam 
žvilgsniui. 

Apima: tokius sutrikimus kaip skotoma, tunelinis 
regėjimas ir anopsija 

b 2102 Regėjimo kokybė 

Regėjimo funkcijos, aprėpiančios jautrumą šviesai, spalvų 
regėjimą, kontrasto jutimą ir apskritai atvaizdo jutimo 
kokybę. 

b 21020 Jautrumas šviesai 
Šviesos minimalaus stiprumo ir minimalaus 
stiprumų skirtumo jutimas (absoliutus ir skyrimo 
slenksčiai) 

Apima: adaptacijos tamsai funkcijas; tokius 
sutrikimus kaip naktinis aklumas (sumažėjęs 
jautrumas šviesai) ir fotofobija (padidėjęs 
jautrumas šviesai) 

b 21021 Spalvų regėjimas 
Spalvų skyrimo ir (pa)lyginimo funkcijos. 

b 21022 Jautrumas kontrastui 
Figūros išskyrimo iš fono minimalaus apšvietimo 
sąlygomis funkcijos. 

b 21023 Regimojo vaizdo kokybė 
Funkcijos, nulemiančios regimojo vaizdo kokybę. 

Apima: tokius sutrikimus kaip išsklaidytos 
šviesos, judančių dėmelių, švieselių ir blyksnių 
jutimas, vaizdo iškraipymai 
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b 21028 Kita patikslinta regėjimo kokybė 

b 21029 Nepatikslinta regėjimo kokybė 

b 2108 Kitos patikslintos regos funkcijos 

b 2109 Nepatikslintos regos funkcijos 

mll Akies priedinių struktūrų funkcijos 
Akį supančių darinių funkcijos, palengvinančios regėjimą. 

Apima: akies vidinių ir išorinių raumenųfunkcijas (įskaitant ir 
valingus bei nevalingus akiųjudesius); akių vokų ir ašarų liaukų 
funkcijas; akomodaciją, vyzdžio refleksą, tokius sutrikimus kaip 
nistagmą (patologinį - AB), akių skausmą (kserofta/mq) ir 
pabrinkimą 

Išimtys: regos funkcijos (b210); 7 skyrius (Griaučių 
neuromotorinės ir su judesiais susijusios funkcijos) 

b 2150 Akies vidinių raumenų funkcijos 
Akies darinių (rainelės, lęšiuko) raumenų funkcijos. 

Apima: akomodacijos ir vyzdžio reflekso funkcijas 

b 2151 Akies vokų funkcijos 
Akies vokų funkcijos, tokios kaip apsauginiai refleksai. 

b 2152 Akies išorinių raumenų funkcijos 
Raumenų funkcijos, leidžiančios žiūrėti skirtingomis 
kryptimis, sekti judantį objektą regėjimo lauke, atlikti 
sakadinius (šuoliuko tipo) akiųjudesius, surasti objektą, 
fiksuoti žvilgsnį. 

Apima: nistagmą, abiejų akių bendrą veikimą 

b 2153 Ašarų liaukų funkcijos 
Ašarų liaukų ir latakų funkcijos. 

b 2158 Kitos patikslintos akies priedinių struktūrų funkcijos 

b 2159 Nepatikslintos akies priedinių struktūrų funkcijos 
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IIIBIJ Su akimi ir priedinėmis jos struktūromis susiję jutimai 
Akių ašarojimo, sausumo, niežėjimo ir panašūs jutimai. 

Apima: akies spaudimo, svetimkūnio buvimo akyje, tempimo, 
degimo ir džiūvimo jutimus 

Išimtis: skausmo jutimas (b280) 

l&J Kitos patikslintos ir nepatikslintos regos ir su ja susijusios 
funkcijos 

TFK 

KLAUSOS IR PRIEANGIO FUNKCIJOS (b230-b249) 

1111111 Klausos funkcijos 
Garso ir jo parametrų - sklidimo vietos, aukštumo, stiprumo ir 
kokybės jutimo funkcijos. 

Apima: girdėjimo funkcijas, girdimąjį skyrimą, garso šaltinio 
lokalizaciją, garso lateralizaciją, kalbos garsų skyrimą, tokius 
sutrikimus kaip kurtumas, klausos trūkumas ir praradimas 

Išimtys: suvokimo funkcijos (bl 56) ir kalbos psichinės funkcijos 
(bl67) 

b 2300 Garso jutimas 
Garso aptikimo ir jutimo funkcijos. 

b 2301 Garso skyrimas 
Garso jutimo, fono skyrimo, abiausės sintezės, garsų 
skyrimo ir jungimo funkcijos. 

b 2302 Garso šaltinio lokalizacija 
Garso šaltinio vietos nustatymo funkcijos. 

b 2303 Garso lateralizacija 
Garso sklidimo krypties (iš kairės ar dešinės) nustatymo 
funkcijos. 

b 2304 Kalbos skyrimas 
Kalbos garsų jutimo ir skyrimo nuo kitų garsų funkcijos. 

b 2308 Kitos patikslintos klausos funkcijos 

b 2309 Nepatikslintos klausos funkcijos 
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111111 Prieangio funkcijos 
Vidinės ausies funkcijos, susijusios su poza, pusiausvyra ir 
judėjimu. 

Apima: pozos ir jos jutimo funkcijas; kūno pusiausvyros ir judėjimo 
funkcijas 

Išimtis: su klausos ir prieangio funkcijomis susiję jutimai (b240) 

b 2350 Prieanginės pozos funkcijos 
Vidinės ausies funkcijos, susijusios su kūno padėties 
nustatymu. 

b 2351 Prieanginės pusiausvyros funkcijos 
Vidinės ausies funkcijos, susijusios su kūno pusiausvyros 
nustatymu. 

b 2352 Prieanginės kūno judėjimo funkcijos 
Vidinės ausies funkcijos, susijusios su kūno judėjimu, 
įskaitant ir judėjimo kryptį bei greitį. 

b 2358 Kitos patikslintos prieangio funkcijos 

b 2359 Nepatikslintos prieangio funkcijos 

DIIDJ Su klausos ir prieangio funkcijomis susiję jutimai 
Svaigulio, galvos sukimosi, kritimo ir spengimo pojūčiai. 

Apima: spengimą ausyse, dirginimą ausyse, spaudimą ausyse, 
svaigulio ar galvos sukimosi sukeltą pykinimą 

Išimtys: prieangio funkcijos (b235) ir skausmo jutimas (b280) 

b 2400 Spengimas ausyse 
Šiurenimo, šnypštimo, spengimo ar skambėjimo ausyse 
jutimas. 

b 2401 Galvos svaigimas 
Savo kūno ar aplinkos tariamo judėjimo (siūbavimo, 
sukimosi ar pasvirimo) jutimas. 

b 2402 Kritimo jausmas 
Atramos praradimo ir kritimo jausmas. 
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b 2403 Galvos svaigimo sukeltas pykinimas 
Noro vemti jausmas svaigstant galvai. 

b 2404 Dirginimas ausyje 
Niežėjimo ausyse ar panašūs pojūčiai. 

b 2405 Spaudimas ausyse 
Spaudimo ausyse jutimas. 

b 2408 Kiti patikslinti su klausos ir prieangio funkcijomis 
susiję jutimai 

TFK 

b 2409 Nepatikslinti su klausos ir prieangio funkcijomis susiję 
jutimai 

mm Kitos patikslintos ir nepatikslintos klausos ir prieangio 
funkcijos 

KITŲ JUTIMŲ FUNKCIJOS (b250-b279) 

IBIJ Skonio funkcijos 
Pagrindinių skonio kokybių - kartumo, sūrumo, saldumo ir 
rūgštumo - jutimo funkcijos. 

Apima: skonio funkcijas; tokius sutrikimus kaip ageuzija ir 
hipogeuzija 

111111 Uoslės funkcijos 
Kvapų ir jų mišiniųjutimo funkcijos. 

Apima: uodimo funkcijas; tokius sutrikimus kaip anosmija ir 
hiposmija 

IBIJ Giluminio jutimo (propriocepcijos) funkcijos 
Kūno dalių savitarpio išsidėstymo jutimo funkcijos. 

Apima: statesteziją ir kinesteziją 

Išimtys: prieangio funkcijos (b235); su raumenų ir judesių 
funkcijomis susiję jutimai (b780) 

80 



TFK Kūno funkCIJOS 

IJllll Lytos funkcijos 
Paviršių, jų tekstūros ir kokybės jutimo funkcijos. 

Apima: prisilietimo ir lietimo jutimus; tokius sutrikimus kaip 
sustingimas, nejautra, dygčiojimas, par(a)estezija ir hiperestezija 

Išimtys: su temperatūros ir kitais dirgikliais susijusios jutimo 
funkcijos (b270) 

IJIBIJ Su temperatūros ir kitais dirgikliais susijusios jutimo funkcijos 
Temperatūros, vibracijos, spaudimo ir skausmo jutimo funkcijos. 

Apima: temperatūros, vibracijos, kratymo arba virpinimo, 
paviršinio spaudimo, deginimo arba žalojančio dirginimo jutimus 

Išimtys: lytos funkcijos (b265); skausmo jutimas (b280) 

b 2700 Temperatūros jutimas 
Šalčio ir šilumos jutimo funkcijos. 

b 2701 Vibracijos jutimas 
Kratymo ir virpėjimo jutimo funkcijos. 

b 2702 Spaudimo jutimas 
Odos spaudimo jutimo funkcijos. 

Apima: sustingimą, hip(a)esteziją, hiperesteziją, 
hiperpatiją, par(a)esteziją, dygčiojimąA8 

b 2703 Žalojančių dirgiklių jutimas 
Skausmingų ir nemalonių dirginimųjutimo funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip hipa/gezija, hiperpatija, 
alodinija, analgezija ir nejautra skausmui 

b 2708 Kitos patikslintos su temperatūros ir kitais 
dirgikliais susijusios jutimo funkcijos 

b 2709 Nepatikslintos su temperatūros ir kitais dirgikliais 
susijusios jutimo funkcijos 

•• Punktai b2702, b2703 1r b280 turėtų būti pat1kshnt1, nes visuose triJuose randame panašias funkcijas, 

1vard1Jamas paa1škm1mu Apima Gahmas dalykas, ongmale (tas pat ir rus1škaJame vertime) padaryta 

klaida: punktų b2702 ir b2703 paa1škm1ma1 Ap,ma, turetų būti Įvardyti katp li,mtys 
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11111.1 Kitos patikslintos ir nepatikslintos kitų jutimų funkcijos 

SKAUSMAS (b280-b289) 

lllmll Skausmo jutimas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys esamą ar galimą kūno 
struktūnĮ pažeidimą. 

Apima: vienos ar kelių kūno dalių bendrąjį ir vietinį skausmą, odos 
skausmą, maudžiantį skausmą, deginantį skausmą, prislopintą 

skausmą, ilgalaikę gėlą; tokius sutrikimus kaip mialgija, analgezija 
ir hiperalgezija 

b 2800 Bendrasis skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys esamą ar galimą 
viso kūno ar viso jo darinio pažeidimą. 

b 2801 Kūno dalies skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar esamą 
vienos ar kelių specifinių kūno dalių pažeidimą. 

b 28010 Galvos ir kaklo skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą galvos ir kaklo srities pažeidimą. 

b 28011 Skausmas krūtinėje 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą krūtinės srities pažeidimą. 

b 28012 Skrandžio ir pilvo skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą skrandžio arba pilvo pažeidimą. 

Apima: skausmą dubens srityje 

b 28013 Nugaros skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą nugaros srities pažeidimą. 

,s

Apima: skausmą liemens srityje, apatinės nugaros 
dalies skausmą 
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b 28014 Viršutinių galūnių skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą vienos ar abiejų rankų, įskaitant ir delną, 
pažeidimą. 

b 28015 Apatinių galūnių skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą vienos ar abiejų kojų, įskaitant ir pėdą, 
pažeidimą. 

b 28016 Sąnarių skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar 
esamą vieno ar daugiau tiek didžiųjų, tiek mažųjų 
sąnarių pažeidimą . 

.4.pima: klubo sąnario ir peties skausmą 

b 28018 Kitos patikslintos kūno dalies skausmas 

b 28019 Nepatikslintos kūno dalies skausmas 

b 2802 Daugelio kūno dalių skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar esamą 
daugelio kūno dalių pažeidimą. 

b 2803 Plintantis odos skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar esamą 
odos dalies, kurioje šakojasi ta pati juntamojo nervo 
šaknelė, pažeidimą. 

b 2804 Plintantis segmentinis arba regioninis skausmas 
Nemalonaus pobūdžio jutimai, rodantys galimą ar esamą 
skirtingų kūno dalių odos, kurioje šakojasi ne ta pati 
juntamojo nervo šaknelė, pažeidimą. 

b 2808 Kitas patikslintas skausmo jutimas 

b 2809 Nepatikslintas skausmo jutimas 

IJll3II Kitas patikslintas ir nepatikslintas skausmas 

IJlll3 Kitos patikslintos jutimo funkcijos ir skausmas 

111111 Nepatikslintos jutimo funkcijos ir skausmas 
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3 SKYRIUS 

BALSO IR ŠNEKOS FUNKCIJOS 

Šis skyrius apie balso išgavimo ir kalbėjimo funkcijas. 

1111111 Balso funkcijos 
Įvairių garsų išgavimo, judant orui pro gerklas, funkcijos. 

Apima: garso išgavimą ir jo kokybę; fonaciją, aukštį, garsumą ir 
kitas balso kokybes; tokius sutrikimus kaip afonija, disfonija, 
kimulys, hipernazališkumas (rinofonija), hiponazališkumas 

Išimtys: kalbos psichinės funkcijos (bl 67); tarimo funkcijos (b320) 

b 3100 Balso išgavimas 
Balso išgavimo, koordinuojant gerklų, aplinkinių raumenų 
ir kvėpavimo sistemos veiklą, funkcijos. 

Apima: fonaciją, garsumą, afoniją 

b 3101 Balso kokybė 
Išgaunamo balso savumai - aukštumas, rezonavimas ir 
kiti. 

Apima: žemą ir aukštą tonaciją; tokius sutrikimus kaip 
hipernazališkumas, hiponazališkumas, disfonija, kimulys, 
balso šiurkštumas 

b 3108 Kitos patikslintos balso funkcijos 

b 3109 Nepatikslintos balso funkcijos 

IJIBll Tarimo funkcijos 
Kalbos garsų išgavimo funkcijos. 

Apima: dikciją, fonemų tarimą; spazminę, ataksinę ir parezinę 
dizartrijas; anartriją 

Išimtys: kalbos psichinės funkcijos (bl 67); balso funkcijos (b3 JO) 
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1111111 Šnekos sklandumo ir ritmikos funkcijos 
Šnekos sklandumo ir tempo išgavimo funkcijos. 

Kūno funkcijos 

Apima: šnekos sklandumą, ritmingumą, greitį ir melodiką; 
prozodiją ir intonaciją; tokius sutrikimus kaip mikčiojimas, 
polternas (šnekos trūkčiojimas), batarizmas, greitakalbystė 
(tachilalija) ir lėtakalbystė (bradilalija) 

Išimtys: kalbos psichinės funkcijos (b 167); balso funkcijos (b3 JO); 
tarimo funkcijos (b320) 

b 3300 Šnekos sklandumas 
Tai sklandžios ir tolygios šnekos išgavimo funkcijos. 

Apima: šnekos rišlumą; tokius sutrikimus kaip šnekos 
nerišlumas, garsų, žodžių arba jų dalių pakartojimai, 
pertrūkiai kalbant, mikčiojimas, batarizmas, trūkčiojantis 
kalbėjimas 

b 3301 Šnekos ritmika 
Tai šnekos moduliavimo, tempo ir kirčiavimo derinys. 

Apima: tokius sutrikimus kaip šnekos melodikos 
stereotipiškas kartojimas 

b 3302 Šnekos tempas 
Kalbos garsų išgavimo greitis. 

Apima: tokius sutrikimus kaip lėtakalbystė ir 
greitakalbystė 

b 3303 Šnekos melodika 
Kalbos garsų aukštumo moduliavimo ypatumai. 

Apima: šnekos prozodiją, intonaciją, melodiką; tokius 
sutrikimus kaip monotoniška šneka 

b 3308 Kitos patikslintos šnekos sklandumo ir ritmikos 
funkcijos 

b 3309 Nepatikslintos šnekos sklandumo ir ritmikos funkcijos 
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DIIDJ Alternatyvios garso išgavimo funkcijos 
Šnekai alternatyvių garsų išgavimo funkcijos. 

Apima: įvairių gaidų ir kitokių garsų išgavimo funkcijas: 
dainavimą, giedojimą, vapėjimą, klegėjimą ir bimbimą; verkimą 
garsiai, klykimą, spiegimą 

b 3400 Gaidų išgavimas 
Muzikinių vokalinių garsų išgavimas. 

Apima: pavienių ar susietų vokalinių garsų tęsimą, 
moduliavimą ir užbaigimą, kaitaliojant tono aukštumą, 
pavyzdžiui, dainuojant, niūniuojant ir giedant 

b 3401 Įvairių garsų išgavimas 
Įvairiausių garsų išgavimas. 

Apima: vaikų balbatavimą 

b 3408 Kitos patikslintos alternatyvios garso išgavimo 
funkcijos 

TFK 

b 3409 Nepatikslintos alternatyvios garso išgavimo funkcijos 

llllJ3 Kitos patikslintos balso ir šnekos funkcijos 

IJIDI Nepatikslintos balso ir šnekos funkcijos 
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4 SKYRIUS 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, 
KRAUJO, IMUNINĖS IR 

KVĖPAVIMO SISTEMŲ 

FUNKCIJOS 

Šis skyrius apie širdies ir kraujagyslių (kraujotakos), kraujo, imuninės bei 
kvėpavimo sistemų funkcijas. 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS 

FUNKCIJOS (b410-b429) 

1111111 Širdies funkcijos 
Reikiamo kraujo kiekio varinėjimo ir kraujospūdžio palaikymo 
visame kūne funkcijos. 

Apima: pulso dažnį ir ritmiškumą; širdies skilvelių raumenų 
susitraukimo jėgą; širdies vožtuvų veiklą; plaučių kraujo apytaką; 
kraujo tekėjimo į širdį dinamiką; tokius sutrikimus kaip 
tachikardija, bradikardija ir aritmija, širdies raumens liga, širdies 
raumens uždegimas, vainikinės arterijos nepakankamumas 

Išimtys: kraujagysliųfunkcijos (b415); kraujospūdžio funkcijos 
(b420); fizinės ištvermės funkcijos (b455) 

b 4100 Pulso dažnumas 
Širdies susitraukimų dažnis per minutę. 

Apima: perdėm dažną ir perdėm lėtą pulsą (tachikardiją ir 
bradikardiją) 

b 4101 Pulso ritmiškumas 
Pulso dažnio pastovumas. 

Apima: tokį sutrikimą kaip aritmija 
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b 4102 Širdies skilvelio raumens susitraukimo jėga 
Kraujo kiekio išstūmimo iš širdies vienu skilvelio 
susitraukimu funkcijos. 

Apima: tokį sutrikimą kaip susilpnėjęs kraujo išstūmimas 

b 4103 Širdies aprūpinimas krauju 
Funkcijos, susijusios su kraujo patekimu į širdies raumenį. 

Apima: tokį sutrikimą kaip vainikinė išemija 

b 4108 Kitos patikslintos širdies funkcijos 

b 4109 Nepatikslintos širdies funkcijos 

IJIIII Kraujagyslių funkcijos 
Kraujo tekėjimo po visą kūną funkcijos. 

Apima: arterijų, kapiliarų ir venų funkcijas; vazomotorines 
funkcijas; plaučių arterijų, kapiliarų ir venųfunkcijas; venų 
vožtuvųfunkcijas; tokius sutrikimus kaip arterijų spazmai arba 
susiaurėjimas; aterosklerozė arba arteriosklerozė, 
tromboembolizacija ir mazginis venų išsiplėtimas 

Išimtys: širdies funkcijos (b410); kraujospūdžio funkcijos (b420); 
kraujo sistemos funkcijos (b430); fizinės ištvermės funkcijos (b455) 

b 4150 Arterijų funkcijos 
Kraujo tekėjimo arterijomis funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus, kaip arterijų išsiplėtimas; 
arterijų susitraukimas (pvz., esant protarpiniam 
šlubavimui arba angiosklerozinei miastezijai) 

b 4151 Kapiliarų funkcijos 
Kraujo tekėjimo kapiliarais funkcijos. 

b 4152 Venų funkcijos 
Kraujo tekėjimo venomis ir venų vožtuvų funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip venų išsiplėtimas; venų 
susiaurėjimas; nepakankamas vožtuvų sandarumas (pvz., 
esant mazginiam venų išsiplėtimui) 
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b 4158 Kitos patikslintos kraujagyslių funkcijos 

b 4159 Nepatikslintos kraujagyslių funkcijos 

111111 Kraujospūdžio funkcijos 
Kraujospūdžio palaikymo arterijose funkcijos. 

Apima: kraujospūdžio palaikymą; padidėjusį ir sumažėjusį 
kraujospūdį; tokius sutrikimus kaip hipotenzija, hipertenzija, 
posturalinė hipotenzija (kraujospūdžio sumažėjimas pakeitus kūno 
padėtį) 

Išimtys: širdies funkcijos (b410); kraujagysliųfunkcijos (b415); 
fizinės ištvermės funkcijos (b455) 

b 4200 Padidėjęs kraujospūdis 

Sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio padidėjimas, 
palyginti su amžiaus norma. 

b 4201 Sumažėjęs kraujospūdis 

Sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio sumažėjimas, 
palyginti su amžiaus norma. 

b 4202 Kraujospūdžio reguliavimas 
Kūno pokyčius atitinkančio kraujospūdžio palaikymas. 

b 4208 Kitos patikslintos kraujospūdžio funkcijos 

b 4209 Nepatikslintos kraujospūdžio funkcijos 

111111 Kitos patikslintos ir nepatikslintos širdies ir kraujagyslių 
sistemos funkcijos 

KRAUJO IR IMUNINĖS SISTEMŲ FUNKCIJOS 

(b430-b439) 

1111111 Kraujo sistemos funkcijos 
Kraujodaros, deguonies ir medžiagų apykaitos produktų pernašos ir 
krešumo funkcijos. 

Apima: kraujodaros ir kaulų čiulpųfunkcijas; deguonies pernašos 
funkcijas; su krauju susijusias blužnies funkcijas; medžiagų 
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apykaitos produktų pernašos funkcijas; kraujo krešumo funkcijas; 
tokius sutrikimus kaip mažakraujystė (anemija), hemofilija ir kitus 
kraujo krešumo sutrikimus 

Išimtys: širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos (b410-b429); 
imuninės sistemos funkcijos (b435); fizinės ištvermės funkcijos 
(b455) 

b 4300 Kraujodaros funkcijos 
Kraujo ir visų jo komponentų susidarymo funkcijos. 

b 4301 Kraujo deguonies pernašos funkcijos 
Funkcijos, susijusios su kraujo pajėgumu pernešti 
deguonį. 

b 4302 Medžiagų apykaitos produktų pernašos funkcijos 
Funkcijos, susijusios su kraujo pajėgumu išnešioti 
medžiagų apykaitos produktus po visą kūną. 

b 4303 Kraujo krešumo funkcijos 
Tai kraujo koaguliacijos funkcijos, pvz., pažeidimo 
vietoje. 

b 4308 Kitos patikslintos kraujo sistemos funkcijos 

b 4309 Nepatikslintos kraujo sistemos funkcijos 

lllm Imuninės sistemos funkcijos 
Kūno funkcijos, susijusios su apsisaugojimu nuo svetimkūnių ir 
infekcijų specifinėmis ir nespecifinėmis imuninėmis reakcijomis. 

Apima: specifinius ir nespecifinius imuninius atsakus; padidėjusio 
jautrumo reakcijas; limfagyslių ir limfmazgiųfunkcijas; ląstelines 
ir antikūnines imunines funkcijas; atsaką į imunizaciją; tokius 
sutrikimus kaip autoimuninės ir alerginės reakcijos, limfmazgių 
uždegimas (limfadenitas) ir dramblialigė 

Išimtys: kraujo sistemos funkcijos (b430) 

b 4350 Imuninis atsakas 
Kūno jautrumo svetimkūniams ir infekcijoms funkcijos. 
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b 43500 Specifinis imuninis atsakas 
Kūno jautrumo specifiniams svetimkūniams 
funkcijos. 

b 43501 Nespecifinis imuninis atsakas 
Kūno bendro jautrumo svetimkūniams ir 
infekcijoms funkcijos. 

b 43508 Kitas patikslintas imuninis atsakas 

b 43509 Nepatikslintas imuninis atsakas 

b 4351 Padidėjusio jautrumo reakcija 
Sustiprėjusio jautrumo kai kuriems svetimkūniams (pvz., 
skirtingiems antigenams) funkcijos. 

b 4352 Limfagyslių funkcijos 
Gyslų, kuriomis teka limfa, funkcijos. 

b 4353 Limfmazgių funkcijos 
Limfagyslių mazgų funkcijos. 

b 4358 Kitos patikslintos imuninės sistemos funkcijos 

b 4359 Nepatikslintos imuninės sistemos funkcijos 

IJIDJ Kitos patikslintos ir nepatikslintos kraujo ir imuninės sistemų 
funkcijos 

KVĖPAVIMO SISTEMOS FUNKCIJOS (b440-b449) 

IJIIDI Kvėpavimo funkcijos 
Oro įkvėpimo į plaučius, dujų apykaitos tarp oro ir kraujo bei 
iškvėpimo funkcijos. 

Apima: kvėpavimo dažnio, ritmo ir gilumo funkcijas; tokius 
sutrikimus kaip kvėpavimo sustojimas (apnėja), sustiprėjęs plaučių 
vėdinimas, neritmiškas kvėpavimas, paradoksinis kvėpavimas, 
bronchų spazmai, plaučių išsipūtimas (emfizema) 

Išimtys: kvėpavimo raumenųfunkcijos (b445); papildomos 
kvėpavimo funkcijos (b450); fizinės ištvermės funkcijos (b455) 
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b 4400 Kvėpavimo dažnis 
Kvėpavimo tempo, matuojamo įkvėpimų ir iškvėpimų 
skaičiumi per minutę, funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip perdėm dažnas arba perdėm 
lėtas kvėpavimas (tachipnėja ir bradipnėja) 

b 4401 Kvėpavimo ritmas 
Kvėpavimo reguliarumo funkcijos. 

Apima: tokį sutrikimą kaip nereguliarus (neritmingas) 
kvėpavimas 

b 4402 Kvėpavimo gilumas 
Plaučių tūrio kitimo kvėpuojant funkcijos. 

Apima: tokį sutrikimą kaip paviršinis kvėpavimas 

b 4408 Kitos patikslintos kvėpavimo funkcijos 

b 4409 Nepatikslintos kvėpavimo funkcijos 

DIDI Kvėpavimo raumenų funkcijos 
Kvėpavime dalyvaujančių raumenų funkcijos. 

Apima: krūtinės kvėpavimo raumenųfunkcijas; diafragmos 
funkcijas; papildomų kvėpavimo raumenųfunkcijas 

Išimtys: kvėpavimo funkcijos (b440); papildomos kvėpavimo 
funkcijos (b450); fizinės ištvermės funkcijos (b455) 

b 4450 Krūtinės kvėpavimo raumenų funkcijos 
Į kvėpavimą įtrauktų krūtinės raumenų funkcijos. 

b 4451 Diafragmos funkcijos 
Diafragmos kvėpuojamosios funkcijos. 

b 4452 Papildomų kvėpavimo raumenų funkcijos 
Į kvėpavimą įtrauktų papildomų kvėpuojamųjų raumenų 

funkcijos. 

b 4458 Kitos patikslintos kvėpavimo raumenų funkcijos 

92 



TFK Kūno funkc1;os 

b 4459 Nepatikslintos kvėpavimo raumenų funkcijos 

IJIIIIJ Kitos patikslintos ir nepatikslintos kvėpavimo sistemos 
funkcijos 

PAPILDOMOS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ BEI 

KVĖPAVIMO SISTEMŲ FUNKCIJOS IR JUTIMAI 

(b450-b469) 

IIIIIJ Papildomos kvėpavimo funkcijos 
Tokios papildomos kvėpavimo funkcijos kaip kosėjimas, 
čiaudėjimas ir žiovavimas. 

Apima: pūtimą, švilpimą ir kvėpavimą per burną 

111111 Fizinės ištvermės funkcijos 
Kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemų funkcijos, 
padedančios atlaikyti fizinį krūvį. 

Apima: fizinės ištvermės, aerobinio pajėgumo, gyvybinės jėgos ir 
nuvargstamumo funkcijas 

Išimtys: širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos (b410-b429); 
kraujo sistemos funkcijos (b430); kvėpavimo funkcijos (b440); 
kvėpavimo raumenųfunkcijos (b445); papildomos kvėpavimo 
funkcijos (b450) 

b 4550 Bendroji fizinė ištvermė 
Ištvermės atlaikant bendrą fizinį krūvį funkcijos. 

b 4551 Aerobinis pajėgumas 
Asmens pajėgumo veikti neįkvėpus oro trukmė. 

b 4552 Nuvargstamumas 
Asmens pasidavimas nuovargiui esant skirtingai apkrovai. 

b 4558 Kitos patikslintos fizinės ištvermės funkcijos 

b 4559 Nepatikslintos fizinės ištvermės funkcijos 
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lllmlJ Su širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo funkcijomis susiję 
jutimai 
Tokie jutimai kaip širdies plakimo ir pulso dingimas, įkvėpimo 
sutrumpėjimas. 

TFK 

Apima: sunkumą krūtinėje, širdies plakimo neritmiškumo jausmą, 
dusulį, oro trūkumą, smaugimą, dūsavimą ir šniokštimą 

Išimtis: skausmo jutimas (b280) 

lllm!J Kitos patikslintos ir nepatikslintos papildomos širdies ir 
kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcijos ir jutimai 

lllm Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių, kraujo, imuninės ir 
kvėpavimo sistemų funkcijos 

IJID.I Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių, kraujo, imuninės ir 
kvėpavimo sistemų funkcijos 
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5 SKYRIUS 
v v 

VIRSKINIMO, MEDZIAGŲ 

APYKAITOS IR BELATAKIŲ 

LIAUKŲ SISTEMŲ FUNKCIJOS 

Šis skyrius apie valdymo, virškinimo ir šalinimo, taip pat medžiagų 
apykaitos ir belatakių liaukų funkcijas. 

SU VIRŠKINIMO SISTEMA SUSIJUSIOS FUNKCIJOS 

(b510-b539) 

1111111 Valgymo funkcijos 
Kieto maisto ir skysčių paėmimo į bumą ir nurijimo funkcijos. 

Apima: čiulpimo ir žindimo, atsikandimo ir kramtymo, 
manipuliavimo maistu burnoje, seilėtekio, rijimo, riaugėjimo, 
atpylimo, spjaudymo ir vėmimo funkcijas; tokius sutrikimus kaip 
disfagija, maisto įtraukimas į kvėpavimo takus, oro rijimas, 
seilėtekis ir seilėjimasis bei nepakankamas seilių išskyrimas 

Išimtis: su virškinimo sistema susiję jutimai (b535) 

b 5100 Čiulpimo ir žindimo funkcijos 
Kietų medžiagų ir skysčių traukimas ir siurbimas į bumą 
žandais, lūpomis ir liežuviu. 

b 5101 Kandimas 
Maisto atkandimas, prakandimas arba atplėšimas 
priekiniais dantimis. 

b 5102 Kramtymas 
Maisto smulkinimas, trupinimas ir apdorojimas 
užpakaliniais (krūminiais) dantimis. 

b 5103 Manipuliavimas maistu burnoje 
Maisto burnoje judinimas dantimis ir liežuviu. 
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b 5104 Seilių išskyrimas 
Seilių gamyba burnoje. 

b 5105 Rijimas 
Maisto ir skysčio slinkimas į skrandį burnos ertme, gerkle 
ir stemple tinkamu kiekiu ir greičiu. 

Apima: burninę, gerklinę ir stemplinę disfagijas; maisto 
slinkimo stemple sutrikimus 

b 51050 Burninis rijimas 
Maisto ir skysčio slinkimas burnos ertme tinkamu 
kiekiu ir greičiu. 

b 51051 Gerklinis rijimas 
Maisto ir skysčio slinkimas gerkle tinkamu kiekiu 
ir greičiu. 

b 51052 Stemplinis rijimas 
Maisto ir skysčio slinkimas stemple tinkamu 
kiekiu ir greičiu. 

b 51058 Kitas patikslintas rijimas 

b 51059 Nepatikslintas rijimas 

b 5106 Atpylimas ir vėmimas 
Maisto ir skysčio judėjimas iš skrandžio į stemplę, burną ir 
laukan iš burnos, t. y. priešinga maisto judėjimui ryjant 
kryptimi. 

b 5108 Kitos patikslintos valgymo funkcijos 

b 5109 Nepatikslintos valgymo funkcijos 

111111 Virškinimo funkcijos 
Tai maisto judėjimo skrandžiu ir žarnynu, jo skaidymo ir 
maistingųjų medžiagų sugėrimo funkcijos. 

Apima: maisto judėjimą skrandyje, peristaltiką; maisto skaidymą, 
fermentų gamybą ir jų veikimą skrandyje ir žarnyne; maistingųjų 
medžiagų sugėrimą ir maisto toleravimą; tokius sutrikimus kaip 
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padidėjęs skrandžio jautrumas, nepakankama rezorbcija, maisto 
netoleravimas, sustiprėjusi žarnyno peristaltika, žarnų paralyžius, 
žarnų nepraeinamumas ir sulėtėjusi tulžies gamyba 

Išimtys: valgymo funkcijos (b5 J O);maisto pasisavinimo funkcijos 
(b520); tuštinimosi funkcijos (b525); su virškinimo sistema susiję 
jutimai (b535) 

b 5150 Maisto judėjimas skrandžiu ir žarnynu 
Peristaltikos ir susijusios funkcijos, dėl kurių maistas 
mechaniškai juda skrandžiu ir žarnynu. 

b 5151 Maisto skaidymas 
Maisto mechaninis smulkinimas ir skaidymas į smulkesnes 
dalis skrandyje ir žarnyne. 

b 5152 Maistingųjų medžiagų rezorbcija 
Su maistu ir gėrimu gautų maistingųjų medžiagų 
patekimas į kraują visu žarnyno ilgiu. 

b 5153 Maisto toleravimas 
Virškinimui tinkamo maisto priėmimas ir netinkamo -
atmetimas. 

Apima: tokius sutrikimus kaip padidėjęs jautrumas, 
gliuteno netoleravimas 

b 5158 Kitos patikslintos virškinimo funkcijos 

b 5159 Nepatikslintos virškinimo funkcijos 

IJIBll Maisto pasisavinimo funkcijos 
Maistingųjų medžiagų virtimo gyvo organizmo sudedamosiomis 
dalimis funkcijos. 

Apima: maistingųjų medžiagų kaupimo organizme funkcijas 

Išimtys: virškinimo funkcijos (b515); tuštinimosi funkcijos (b525); 
kūno svorio palaikymo funkcijos (b530); pagrindinės medžiagų 
apykaitos funkcijos (b540) 

DHII Tuštinimosi funkcijos 
Maisto atliekų šalinimo išmatų pavidalu ir susijusios funkcijos. 
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Apima: šalinimo funkcijas, išmatų tirštumą, tuštinimosi dažnumą; 
išmatų sulaikymą, dujų kaupimąsi; tokius sutrikimus kaip vidurių 
kietėjimas, viduriavimas, vandeningas tuštinimasis, išangės rauko 
silpnumas arba išmatų nelaikymas 

Išimtys: virškinimo funkcijos (b5 l 5); maisto pasisavinimo funkcijos 
(b520); su virškinimo sistema susiję jutimai (b535) 

b 5250 Išmatų šalinimas 
Maisto atliekų šalinimo iš tiesiosios žarnos funkcijos, 
įskaitant ir pilvo raumenų susitraukimo tuštinantis 
funkcijas. 

b 5251 Išmatų tirštumas 
Išmatų tirštumas, apibūdinamas jų kietumu, tvirtumu, 
minkštumu ir vandeningumu. 

b 5252 Tuštinimosi dažnumas 
Tuštinimosi dažnio funkcijos. 

b 5253 Išmatų sulaikymas 
Valingos išmatų šalinimo kontrolės funkcijos. 

b 5254 Flatulencija 
Dujų kaupimasis virškinimo trakte ir gausus išėjimas iš jo. 

b 5258 Kitos patikslintos tuštinimosi funkcijos 

b 5259 Nepatikslintos tuštinimosi funkcijos 

DIIIIJ Kūno svorio palaikymo funkcijos 
Kūno tinkamo svorio palaikymo, įskaitant ir jo didėjimą augant, 
funkcijos. 

Apima: tinkamo kūno masės indekso (KMI) palaikymo funkcijas; 
tokius sutrikimus kaip nepakankamas svorisA8

, išsekimas, 
sulysimas, antsvoris, pirminis ir antrinis nutukimas 

' 8 Nepakankamas yra svoris. 15 % mažesnis už standartint, arba kai KMl yra l 7 ,r mažesnis KMI - tai 
kūno svorio kilogramais ir ūg10 metrais, pakelto kvadratu, santykis 
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Išimtys: maisto pasisavinimo funkcijos (b520); pagrindinės 
medžiagų apykaitos funkcijos (b540); be/atakių liaukųfunkcijos 
(b555) 

IJlllil Su virškinimo sistema susiję jutimai 
Jutimai, kylantys valgant, geriant ar atliekant kitas virškinimo 
sistemos funkcijas. 

Apima: šleikštulį ir pykinimą, pilvo pūtimo jausmą, pilvo spazmus; 
skrandžio pilnumo jausmą, .. kamuolio" buvimo jausmą, skrandžio 
spazmus, rėmenį ir dujas skrandyje 

b 5350 Pykinimo jutimas 
Reikmės vemti jutimas. 

b 5351 Vidurių pūtimo jausmas 
Tempimo skrandyje arba pilve jutimas. 

b 5352 Pilvo spazmų jutimas 
Skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazminio pobūdžio 
ar skausmingų susitraukimų jutimas. 

b 5358 Kiti patikslinti su virškinimo sistema susiję jutimai 

b 5359 Nepatikslinti su virškinimo sistema susiję jutimai 

111111 Kitos patikslintos ir nepatikslintos su virškinimo sistema 
susijusios funkcijos 

SU MEDŽIAGŲ APYKAITOS IR BELATAKIŲ 

LIAUKŲ SISTEMOMIS SUSIJUSIOS FUNKCIJOS 

(b540-b559) 

DIIDJ Pagrindinės medžiagų apykaitos funkcijos 
Tokių svarbių organizmui medžiagų kaip angliavandeniai, baltymai 
ir riebalai apykaitos reguliavimo, jų vertimo iš vienos į kitą arba į 
energiją funkcijos. 

Apima: medžiagų apykaitos funkcijas, pagrindinės medžiagų 
apykaitos tempą, angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitą, 
katabolizmą ir anabolizmą, energijos gamybą organizme; 
medžiagų apykaitos tempo sumažėjimą ir padidėjimą 
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Išimtys: maisto pasisavinimo funkcijos (b520); kūno svorio 
palaikymo funkcijos (b530); vandens, mineralinių medžiagų ir jonų 
pusiausvyros funkcijos (b545); kūno temperatūros reguliavimo 
funkcijos (b550); be/atakių liaukųfunkcijos (b555) 

b 5400 Pagrindinės medžiagų apykaitos tempas 
Deguonies suvartojimo organizme kiekis per laiko vienetą 
esant pailsėjus ir atitinkamai aplinkos temperatūrai. 

Apima: pagrindinės medžiagų apykaitos tempo padidėjimą 
arba sumažėjimą; tokius sutrikimus kaip skydliaukės 
funkcijos sumažėjimas ir padidėjimas, arba hipertireozė ir 
hipotireozė 

b 5401 Angliavandenių apykaita 
Angliavandenių kaupimo organizme ir jų skaidymo į 
gliukozę, o po to į anglies dvideginį ir vandenį funkcijos. 

b 5402 Baltymų apykaita 
Maiste esančių baltymų skaidymo iki aminorūgščių, naujų 
baltymų sintezės ir tolesnio jų skaidymo funkcijos. 

b 5403 Riebalų apykaita 
Su maistu gaunamų riebalų laikymo organizme ir jų 
skaidymo funkcijos. 

b 5408 Kitos patikslintos pagrindinės medžiagų apykaitos 
funkcijos 

b 5409 Nepatikslintos pagrindinės medžiagų apykaitos 
funkcijos 

11111.1 Vandens, mineralinių medžiagų ir jonų 1>usiausvyros funkcijos 
Vandens, mineralinių medžiagų ir jonų kiekio reguliavimo 
organizme funkcijos. 

Apima: vandens, tokių medžiagų kaip kalcis, cinkas ir geležis bei 
jonų (natrio, kalio) reikiamo kiekio palaikymo organizme funkcijas; 
tokius sutrikimus kaip vandens susilaikymas, vandens netekimas, 
kalcio, natrio ir kalio jonų kiekio sumažėjimas arba padidėjimas, 
geležies nepakankamumas 

Išimtys: kraujo sistemos funkcijos (b430); pagrindinės medžiagų 
apykaitos funkcijos (b540); be/atakių liaukųfunkcijos (b555) 
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b 5450 Vandens pusiausvyra 
Reikiamo vandens kiekio organizme palaikymo funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip vandens netekimas, arba 
dehidracija, ir vandens sugrįžimas į tą pačią sistemą, arba 
rehidracija 

b 54500 Vandens laikymas 
Vandens laikymo organizme funkcijos. 

b 54501 Vandens pusiausvyros palaikymas 
Optimalaus vandens kiekio palaikymas 
organizme. 

b 54508 Kitos patikslintos vandens pusiausvyros 
funkcijos 

b 54509 Nepatikslintos vandens pusiausvyros 
funkcijos 

b 5451 Mineralinių medžiagų pusiausvyra 
Druskų patekimo į organizmą, laikymo, panaudojimo ir 
šalinimo iš jo funkcijos. 

b 5452 Jonų pusiausvyra 
Jonų patekimo į organizmą, laikymo, panaudojimo ir 
šalinimo iš jo funkcijos. 

b 5458 Kitos patikslintos vandens, mineralinių medžiagų ir 
jonų pusiausvyros funkcijos 

b 5459 Nepatikslintos vandens, mineralinių medžiagų ir 
jonų pusiausvyros funkcijos 

Imi Kūno temperatūros reguliavimo funkcijos 
Kūno temperatūros palaikymo funkcijos. 

Apima: kūno temperatūros palaikymą; tokius sutrikimus kaip kūno 
atšalimas arba perkaitimas 

Išimtys: pagrindinės medžiagų apykaitos funkcijos (b540); 
be/atakių liaukųfunkcijos (b555) 
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b 5500 Kūno temperatūra 

Kūno vidutinės temperatūros funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip kūno atšalimas ir 
perkaitimas 

b 5501 Kūno temperatūros palaikymas 
Optimalios kūno temperatūros palaikymo, keičiantis 
aplinkos temperatūrai, funkcijos. 

Apima: ištvermę šalčiui ir karščiui 

b 5508 Kitos patikslintos kūno temperatūros reguliavimo 
funkcijos 

b 5509 Nepatikslintos kūno temperatūros reguliavimo 
funkcijos 

IJlill Belatakių liaukų funkcijos 

TFK 

Hormonų gamybos ir jų kiekio organizme reguliavimo, įskaitant ir 
cikliškus pokyčius, funkcijos. 

Apima: hormonz{ pusiausvyros funkcijas; pasmegeninės liaukos, 
skydliaukės, antinksčių ir lytinių liaukųfunkcijų sustiprėjimą ir 
susilpnėjimą 

Išimtys: pagrindinės medžiagų apykaitos funkcijos (b540); 
vandens, mineralinių medžiagų ir jonų pusiausvyros funkcijos 
(b545); kūno temperatūros reguliavimo funkcijos (b550); lyties 
funkcijos (b640); mėnesiniųfunkcijos (b650) 

DmJ Kitos patikslintos ir nepatikslintos su medžiagų apykaitos ir 
belatakių liaukų sistemomis susijusios funkcijos 

Imi Kitos patikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 
liaukų sistemų funkcijos 

DIDJ Nepatikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 
liaukų sistemų funkcijos 
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6 SKYRIUS 

ŠLAPIMO, LYTIES IR 

DAUGINIMOSI FUNKCIJOS 

Skyriuje aprašomos šlapimo išskyrimo ir dauginimosi funkcijos, įskaitant ir 
lyties bei gimdymo funkcijas. 

ŠLAPIMO FUNKCIJOS (b610-b639) 

DIIIIJ Šlapimo išskyrimo funkcijos 
Šlapimo filtravimo ir surinkimo funkcijos. 

Apima: šlapimo filtravimo ir rinkimosi funkcijas; tokius sutrikimus 
kaip inkstų nepakankamumas, šlapimo neišsiskyrimas, šlapimo 
kiekio sumažėjimas, inkstų vandenė, hipotoniška šlapimo pūslė, 
šlapimtakio nepraeinamumas 

Išimtis: šlapinimosi funkcijos (b620) 

b 6100 Šlapimo filtracija 
Šlapimo filtracijos inkstuose funkcijos. 

b 6101 Šlapimo rinkimasis 
Tai šlapimo rinkimosi šlapimtakiuose ir kaupimosi 
šlapimo pūslėje funkcijos. 

b 6108 Kitos patikslintos šlapimo išskyrimo funkcijos 

b 6109 Nepatikslintos šlapimo išskyrimo funkcijos 

l:mJ Šlapinimosi funkcijos 
Šlapimo šalinimas iš šlapimo pūslės. 

Apima: šlapinimosi funkcijas, šlapinimosi dažnį, šlapimo laikymą; 
tokius sutrikimus kaip poreikis šlapintis stresinėje situacijoje, 
stiprus poreikis šlapintis, refleksinis šlapinimasis, nenormaliai 
stiprus šlapimo tekėjimas, šlapimo lašėjimas, nuolatinis šlapimo 
nelaikymas, nekontroliuojamas automatiškas šlapinimasis, dažnas 
šlapinimasis, šlapimo susilaikymas, staigus noras šlapintis 
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Išimtys: šlapimo išskyrimo funkcijos (b610); su šlapimo 
funkcijomis susiję jutimai (b630) 

b 6200 Šlapinimasis 
Šlapimo pūslės ištuštinimas. 

Apima: tokį sutrikimą kaip šlapimo susilaikymas 

b 620 l Šlapinimosi dažnis 
Šlapinimosi kartų skaičius per laiko vienetą. 

b 6202 Šlapimo laikymas 
Šlapinimosi kontrolės funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip šlapinimasis stresinėje 
situacijoje, ūmus stiprus noras šlapintis, refleksinis, 
nuolatinis ir mišrus šlapimo nelaikymas 

b 6208 Kitos patikslintos šlapinimosi funkcijos 

b 6209 Nepatikslintos šlapinimosi funkcijos 

1111111 Su šlapimo funkcijomis susiję jutimai 
Jutimai, kylantys šlapinantis ar reiškiantis su šlapinimusi 
susijusioms funkcijoms. 

TFK 

Apima: šlapimo nepakankamo pašalinimo pojūtį, šlapimo pūslės 
pilnumo jausmą 

Išimtys: skausmo jutimas (b280); šlapinimosi funkcijos (b620) 

lmJ Kitos patikslintos ir nepatikslintos šlapimo funkcijos 

LYTIES IR DAUGINIMOSI FUNKCIJOS 

(b640-b679) 

IDlD Lyties funkcijos 
Psichinės ir fiziologinės funkcijos, susijusios su lytiniu aktu, 
įskaitant lytinę jaudą, pasiruošimą, orgazmą ir atslūgimą 
(normalėjimą). 

Apima: lytinės jaudos, paruošiamqją, orgazmo ir atslūgimo 
(normalėjimo) funkcijas; lytinio intereso, atlikties, varpos erekcijos, 
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makšties sudrėkimo, sėklos išskyrimo, orgazmo funkcijas; tokius 
sutrikimus kaip lytinė bejėgystė, lytinis šaltumas, makšties 
mėšlungis, sėklos išskyrimas lytiškai nesubrendus, priapizmas 
(nenormaliai ilgalaikė erekcija) ir uždelstas sėklos išskyrimas 

Išimtys: dauginimosi funkcijos (b660); su lyties ir dauginimosi 
funkcijomis susiję jutimai (b670) 

b 6400 Lytinės jaudos fazės funkcijos 
Lytinio domėjimosi ir jaudinimosi funkcijos. 

b 6401 Lytinės paruošiamosios fazės funkcijos 
Veikimo iki lytinės sueities funkcijos. 

b 6402 Orgazmo fazės funkcijos 
Orgazmo pasiekimo funkcijos. 

b 6403 Lytinio atslūgimo (normalėjimo) fazės funkcijos 
Pasitenkinimo po orgazmo ir atsipalaidavimo funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip nepasitenkinimas po 
orgazmo 

b 6408 Kitos patikslintos lyties funkcijos 

b 6409 Nepatikslintos lyties funkcijos 

Imi Mėnesinių funkcijos 
Su mėnesinių ciklu susijusios funkcijos, įskaitant ir mėnesinių 
reguliarumą bei išskyrų atsiradimąjų metu. 

Apima: mėnesinių reguliarumą, intervalo tarp mėnesinių trukmę, 
kraujavimo stiprumą, pirmąsias mėnesines, menopauzę; tokius 
sutrikimus kaip mėnesinių nebuvimas, pirminė ir antrinė 
menoragija (didelis kraujavimas mėnesinių metu), dažnos 
mėnesinės, kraujo tekėjimas atgal Falopijaus vamzdžiu, bloga 
savijauta prieš mėnesines 

Išimtys: lyties funkcijos (b640); dauginimosi funkcijos (b660), su 
lyties ir dauginimosi funkcijomis susiję jutimai (b670); skausmo 
jutimas (b280) 

b 6500 Mėnesinių reguliarumas 
Mėnesinių periodiško (reguliaraus) pasirodymo funkcijos. 
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Apima: nenormaliai retas ir dažnas mėnesines 

b 6501 Intervalas tarp mėnesinių 
Laiko tarpas tarp dviejų mėnesinių, arba mėnesinių ciklo 
trukmė. 

b 6502 Kraujavimo stiprumas mėnesinių metu 
Kraujo kiekio išsiskyrimo per mėnesines funkcijos. 

Apima: silpną (hipomenorėja) ir sustiprėjusį (menoragija, 
hipermenorėja) kraujavimą mėnesinių metu 

b 6508 Kitos patikslintos mėnesinių funkcijos 

b 6509 Nepatikslintos mėnesinių funkcijos 

lmJ Dauginimosi funkcijos 
Su vaisingumu, nėštumu, gimdymu ir laktacija susijusios funkcijos. 

Apima: vyro vaisingumą, moters vaisingumą, nėštumą, gimdymą ir 
laktaciją; tokius sutrikimus kaip azoospermija (aktyvių 
spermatozoidų nebuvimas sėkloje), oligospermija (mažas kiekis 
spermatozoidų sėkloje), galaktorėja (pieno išsiskyrimas nustojus 
maitinti kūdiki), bepienystė, sumažėjęs vaisingumas, sterilumas, 
spontaniški persileidimai, negimdinis nėštumas, persileidimas, 
nenormaliai mažas vaisius, hidramnionas ir priešlaikinis 
gimdymas, uždelstas gimdymas 

/šim(vs: lyties funkcijos (b640); mėnesiniųfunkcijos (b650) 

b 6600 Su vaisingumu susijusios funkcijos 
Funkcijos, susijusios su galimybe gaminti lytines ląsteles 
dauginimuisi. 

Apima: tokius sutrikimus kaip sumažėjęs vaisingumas ir 
sterilumas 

Išimtys: ~vties funkcijos (b640) 

b 6601 Su nėštumu susijusios funkcijos 
Funkcijos, nulemiančios nėštumo pradžią ir visą nėštumą. 

b 6602 Su gimdymu susijusios funkcijos 
Gimdymo metu pasireiškiančios funkcijos. 
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b 6603 Laktacija 
Pieno išsiskyrimo ir jo prieinamumo vaikui funkcijos. 

b 6608 Kitos patikslintos dauginimosi funkcijos 

b 6609 Nepatikslintos dauginimosi funkcijos 

IDIJ Su lyties ir dauginimosi funkcijomis susiję jutimai 
Jutimai, kylantys dėl lytinės jaudos, sueities, mėnesinių ir kitų 
lyties bei dauginimosi funkcijų. 

Apima: skausmingą lytinį aktą (dispaneuriją), skausmingas ir 
sutrikusias mėnesines (dismenorėją), karščio priepuolius ir naktinį 
prakaitavimą menopauzės metu 

Išimtys: skausmo jutimas (b280); su šlapimo funkcijomis susiję 
jutimai (b630); lyties funkcijos (b640); mėnesiniųfunkcijos (b650); 
dauginimosi funkcijos (b660) 

b 6700 Su lytine sueitimi susijusi nemaloni savijauta 
Jutimai, susiję su lytine jauda, pasiruošimu sueičiai, 
sueitimi, orgazmu ir atslūgimu. 

b 6701 Su mėnesinėmis susijusi nemaloni savijauta 
Su mėnesinėmis susiję jutimai, įskaitant ir laiką prieš 
mėnesines ar po jų. 

b 6702 Su menopauze susijusi nemaloni savijauta 
Jutimai, susiję su mėnesinių nutrūkimu. 

Apima: karščio priepuolius ir naktinį prakaitavimą 
menopauzės laikotarpiu 

b 6708 Kiti patikslinti su lyties ir dauginimosi funkcijomis 
susiję jutimai 

b 6709 Nepatikslinti su lyties ir dauginimosi funkcijomis susiję 
jutimai 

lllfm Kitos patikslintos ir nepatikslintos lyties ir dauginimosi 
funkcijos 

l:mJ Kitos patikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos 

lmJ Nepatikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos 
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7SKYRIUS 

GRIAUČIŲ NEUROMOTORINĖS 
IR SU JUDESIAIS SUSIJUSIOS 

FUNKCIJOS 

Skyriuje aprašomos judesių ir judamumo funkcijos, įskaitant ir jungčių, 
kaulų, refleksų ir raumenų funkcijas. 

SĄNARIŲ IR KAULŲ FUNKCIJOS (b710-b729) 

IJIBIJ Sąnarių paslankumo funkcijos 
Sąnarių paslankumo masto ir judesio lengvumo funkcijos. 

Apima: vieno ar keleto (stuburo, peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, 
kulkšnies, mažųjų rankos ir kojos) sąnarių paslankumą; bendrą 
sąnarių paslankumą; tokius sutrikimus kaip nenormaliai padidėjęs 
sąnarių paslankumas, sąnarių sustingimas, peties sustingimas, 
artritas 

Išimtys: sąnarių stabilumo funkcijos (b7 l 5); valiniųjudesių 
kontrolės funkcijos (b760) 

b 7100 Pavienio sąnario paslankumas 
Vieno kurio nors sąnario paslankumo masto ir judesių 
lengvumo funkcijos. 

b 7101 Kelių sąnarių paslankumas 
Kelių sąnarių paslankumo masto ir judesių lengvumo 
funkcijos. 

b 7102 Bendras sąnarių paslankumas 
Viso kūno sąnarių paslankumo masto ir judesių lengvumo 
funkcijos. 

b 7108 Kitos patikslintos sąnarių paslankumo funkcijos 

b 7109 Nepatikslintos sąnarių paslankumo funkcijos 

108 



TFK Kūno funkcijos 

DIDI Sąnarių stabilumo funkcijos 
Sąnarių struktūrinio vientisumo palaikymo funkcijos. 

Apima: pavienio sąnario, kelių sąnarių ir viso kūno sąnarių 
stabilumo funkcijas; tokius sutrikimus kaip nestabilus peties 
sąnarys, sąnario išnirimas, peties ir klubo sąnarių išnirimas 

Išimtis: sąnarių paslankumo funkcijos (b 71 O) 

b 7150 Pavienio sąnario stabilumas 
Pavienio sąnario struktūrinio vientisumo palaikymo 
funkcijos. 

b 7151 Kelių sąnarių stabilumas 
Daugiau negu vieno sąnario struktūrinio vientisumo 
palaikymo funkcijos. 

b 7152 Bendras sąnarių stabilumas 
Viso kūno sąnarių struktūrinio vientisumo palaikymo 
funkcijos. 

b 7158 Kitos patikslintos sąnarių stabilumo funkcijos 

b 7159 Nepatikslintos sąnarių stabilumo funkcijos 

DllllJ Kaulų paslankumo funkcijos 
Mentės, dubens, delno ir čiurnos kaulų paslankumo masto ir 
judėjimo lengvumo funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip dubens ir menties sustingimas 

Išimtis: sąnarių paslankumo funkcijos (b 710) 

b 7200 Mentės paslankumas 
Mentės paslankumo masto ir judėjimo lengvumo 
funkcijos. 

b 7201 Dubens paslankumas 
Dubens paslankumo masto ir judėjimo lengvumo 
funkcijos. 

b 7202 Delno kaulų paslankumas 
Delno kaulų paslankumo masto ir judėjimo lengvumo 
funkcijos. 
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b 7203 Čiurnos kaulų paslankumas 
Čiurnos kaulų paslankumo masto ir judėjimo lengvumo 
funkcijos. 

b 7208 Kitos patikslintos kaulų paslankumo funkcijos 

b 7209 Nepatikslintos kaulų paslankumo funkcijos 

Dlm Kitos patikslintos ir nepatikslintos sąnarių ir kaulų funkcijos 

RAUMENŲ FUNKCIJOS (b730-b749) 

DlillJ Raumenų jėgos funkcijos 
Tai raumens ar jų grupės susitraukimo jėgos funkcijos. 

Apima: pavienio raumens, jų grupės, galūnės, vienos kūno pusės, 
visų galūnių, liemens ir apskritai viso kūno raumenų susitraukimo 
jėgos funkcijas; tokius sutrikimus kaip rankų ir kojų smulkiųjų 
raumenų silpnumas, parezė, paralyžius, monoplegija, hemiplegija, 
parap/egija, kvadriplegija ir motorinis mutizmas 

Išimtys: priedinių akies struktūrųfunkcijos (b215); raumenų tonuso 
funkcijos (b735); raumenų ištvermės funkcijos (b740) 

b 7300 Pavienių raumenų ir jų grupių jėga 
Tai pavienių raumenų susitraukimo jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip rankų ir kojų smulkiųjų 
raumenų silpnumas 

b 7301 Vienos galūnės raumenų jėga 
Vienos rankos arba kojos pavienių raumenų ar jų grupės 
susitraukimo jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip monoparezė ir monop/egija 

b 7302 Vienos kūno pusės raumenų jėga 
Dešiniosios arba kairiosios kūno pusės pavienių raumenų 
ar jų grupių susitraukimo jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip hemiparezė ir hemiplegija 
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b 7303 Apatinės kūno dalies raumenų funkcijos 
Apatinės kūno dalies pavienių raumenų ar jų grupių 
susitraukimo jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip paraparezė ir parapleglja 

b 7304 Visų galūnių raumenų jėga 

Visų galūnių pavienių raumenų ar jų grupių susitraukimo 
jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip tetraparezė ir tetraplegzja 

b 7305 Liemens raumenų jėga 
Liemens pavienių raumenų ar jų grupių susitraukimo jėgos 
funkcijos. 

b 7306 Viso kūno raumenų jėga 
Viso kūno pavienių raumenų ar jų grupių susitraukimo 
jėgos funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip akinezinis mutizmas 

b 7308 Kitos patikslintos raumenų jėgos funkcijos 

b 7309 Nepatikslintos raumenų jėgos funkcijos 

[lljg Raumenų tonuso funkcijos 
Ramybės būsenos raumens įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam jo 
tempimui funkcijos. 

Apima: vienos galūnės, vienos kūno pusės, apatinės kūno dalies, 
visų galūnių, liemens ir viso kūno pavienių raumenų ir jų grupių 
įtempimo funkcijas 

Išimtys: raumenųjėgos funkcijos (b730); raumenų ištvermės 
funkcijos (b740) 

b 7350 Pavienių raumenų ir jų grupių tonusas 
Ramybės būsenos pavienių raumenų ir jų grupių įtempimo 
ir pasipriešinimo pasyviam tempimui funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip distonija (pvz., 
kreivakaklystė) 
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b 7351 Vienos galūnės raumenų tonusas 
Vienos galūnės ramybės būsenos pavienių raumenų ir jų 
grupių įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam tempimui 
funkcijos. 

Apima: sutrikimus, susijusius su monopareze ir 
monop/egija 

b 7352 Vienos kūno pusės raumenų tonusas 
Vienos kūno pusės ramybės būsenos pavienių raumenų ir 
jų grupių įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam tempimui 
funkcijos. 

Apima: sutrikimus, susijusius su hemipareze ir hemiplegija 

b 7353 Apatinės kūno dalies raumenų tonusas 
Apatinės kūno dalies ramybės būsenos pavienių raumenų 
ir jų grupių įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam 
tempimui funkcijos. 

Apima: sutrikimus, susijusius su parapareze ir parap/egija 

b 7354 Visų galūnių raumenų tonusas 
Visų galūnių ramybės būsenos pavienių raumenų ir jų 
grupių įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam tempimui 
funkcijos. 

Apima: sutrikimus, susijusius su tetrapareze ir tetrap/egija 

b 7355 Liemens raumenų tonusas 
Liemens ramybės būsenos pavienių raumenų ir jų grupių 
įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam tempimui funkcijos. 

b 7356 Viso kO.no raumenų tonusas 
Viso kūno ramybės būsenos pavienių raumenų ir jų grupių 
įtempimo ir pasipriešinimo pasyviam tempimui funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip generalizuota (bendroji) 
distonija ir Parkinsono liga, bendroji parezė ir bendrasis 
paralyžius 

b 7358 Kitos patikslintos raumenų tonuso funkcijos 

b 7359 Nepatikslintos raumenų tonuso funkcijos 
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1111111 Raumenų ištvermės funkcijos 
Raumens išlaikymo reikiamą laiką susitraukusio funkcijos. 

Apima: pavienių raumenų ir jų grupių bei viso kūno raumenų 
išlaikymą susitraukusių; tokius sutrikimus kaip generalizuota 
miastenija 

Išimtys: fizinės ištvermės funkcijos (b455); raumenųjėgos funkcijos 
(b730); raumenų tonuso funkcijos (b735) 

b 7400 Pavienių raumenų ištvermė 

Pavienio raumens išlaikymo reikiamą laiką susitraukusio 
funkcijos. 

b 7401 Rau!Denų grupių ištvermė 

Raumenų grupių išlaikymo reikiamą laiką susitraukusių 
funkcijos. 

Apima: sutrikimus susijusius su monopareze, monoplegija, 
hemipareze, hemiplegija, parapareze ir paraplegija 

b 7402 Viso kūno raumenų ištvermė 
Viso kūno raumenų išlaikymo reikiamą laiką susitraukusių 
funkcijos. 

Apima: sutrikimus, susijusius su tetrapareze, tetraplegija, 
bendrąja pareze ir bendruoju paralyžiumi 

b 7408 Kitos patikslintos raumenų ištvermės funkcijos 

b 7409 Nepatikslintos raumenų ištvermės funkcijos 

mm Kitos patikslintos ir nepatikslintos raumenų funkcijos 

JUDESIO FUNKCIJOS (b750-b789) 

IDliDI Judesinių refleksų funkcijos 
Specifinių dirgiklių sukeliamų nevalinių judesių funkcijos. 

Apima: tempimo, vietinį sausgyslės, skausminio ir kito išorinio 
dirgiklio sukeliamus refleksus; atitraukimo, dvigalvio raumens, 
stipinkaulio, keturgalvio raumens, girnelės ir kulkšnies refleksus 
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b 7500 Tempimo refleksas 
Nevalinio tempiamų raumenų susitraukimo funkcijos. 

b 7501 Skausminio dirgiklio sukeliamas refleksas 
Nevalinio raumenų, dirginamų skausminio dirgiklio, 
susitraukimo funkcijos. 

Apima: atitraukimo refleksą 

b 7502 Kitų išorės dirgiklių sukeliami refleksai 
Nevalinio raumenų, dirginamų kitų išorinių dirgiklių, 
susitraukimo funkcijos. 

b 7508 Kitos patikslintos judesinių refleksų funkcijos 

b 7509 Nepatikslintos judesinių refleksų funkcijos 

111&1 Nevalinių judesinių reakcijų funkcijos 
Didžiųjų arba viso kūno raumenų reagavimo į kūno padėties ir 
pusiausvyros pokytį arba gąsdinantį dirgiklį funkcijos. 

Apima: pozos reakcijas, kūno ištiesinimą, kūno priderinimą, 
pusiausvyros grąžinimą, laikymosi ir gynybos reakcijas 

Išimtis: judesinių refleksųfunkcijos (b750) 

IJIZlDI Valinių judesių kontrolės funkcijos 
Tai valinių judesių kontrolės ir koordinavimo funkcijos. 

TFK 

Apima: paprastų ir sudėtingų valiniųjudesių kontrolės funkcijas, 
valiniųjudesių koordinavimo funkcijas, atramines rankos ir kojos 
funkcijas, kairiosios ir dešiniosios pusiųjudesių koordinavimą, 
akies ir rankos koordinavimo funkcijas, akies ir kojos 
koordinavimo funkcijas; tokius sutrikimus kaip judesių kontrolės ir 
koordinacijos sunkumai, pvz., disdiadochokinezija 

Išimtys: raumenųjėgos funkcijos (b730); nevaliniųjudesių 
funkcijos (b765); judėsenos funkcijos (b770) 

b 7600 Paprastų valinių judesių kontrolės funkcijos 
Paprastų pavienių valinių judesių kontrolės ir 
koordinavimo funkcijos. 
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b 7601 Sudėtingų valinių judesių kontrolės funkcijos 
Sudėtingų valiniųjudesių kontrolės ir koordinavimo 
funkcijos. 

b 7602 Valinių judesių koordinacija 
Paprastų ir sudėtingų valinių judesių koordinavimas, jų 
atlikimas tam tikra tvarka. 

Apima: kairės ir dešinės pusiųjudesių koordinavimo 
funkcijas, regėjimu kontroliuojamųjudesių koordinavimą 
(pvz., akies ir rankos bei akies ir kojos koordinavimą); 
tokius sutrikimus kaip disdiadochokinezija 

b 7603 Atraminės rankų ir kojų funkcijos 
Su kūno svorio perkėlimu ant rankų (alkūnių ir delnų) arba 
ant kojų (kelių ir pėdų) susijusių judesių kontrolės ir 
koordinavimo funkcijos. 

b 7608 Kitos patikslintos valinių judesių kontrolės funkcijos 

b 7609 Nepatikslintos valinių judesių kontrolės funkcijos 

IIIZII Nevalinių judesių funkcijos 
Tai nevalinių, be išankstinio ketinimo kylančių pavienių raumenų 
ar jų grupių susitraukimų funkcijos. 

Apima: nevalinius raumenų susitraukimus; tokius sutrikimus kaip 
tremoras, tikas, manierizmai, stereotipiški judesiai, judesinės 
perseveracijos, chorėja, atetozė, balso tikas, distoniški judesiai ir 
diskinezijos 

Išimtys: valiniųjudesių kontrolės funkcijos (b 760); judėsenos 
funkcijos (b770) 

b 7650 Nevaliniai raumenų susitraukimai 
Netikslinių, be išankstinio ketinimo kylančių pavienių 
raumenų arba jų grupių susitraukimų funkcijos. 
Pastarosios gali būti psichologinių disfunkcijų 
komponentai. 

Apima: tokius sutrikimus kaip chorėjai arba atetozei 
būdingi judesiai; su miegu susijusius judesių sutrikimus 
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b 7651 Tremoras 
Besikaitaliojantys raumenų grupių susitraukimai ir 
atsipalaidavimai, išoriškai matomi kaip drebėjimas. 

b 7652 Tikai ir manierizmai 
Pasikartojančių, panašių į tikslingus raumenų grupių 
nevalinių susitraukimų funkcijos. 

Apima: tokius sutrikimus kaip balso tikai, koprolalija 
(vulgarių ir nešvankių žodžių nevalingas ištarimas) ir 
griežimas dantimis (miegant) 

b 7653 Stereotipijos ir motorinės perseveracijos 
Spontaniškų, netiksliniųjudesių kartojimo (pvz., 
atsilošimo, linksėjimo galva ar jos sukaliojimo) funkcijos. 

b 7658 Kitos patikslintos nevalinių judesių funkcijos 

b 7659 Nepatikslintos nevalinių judesių funkcijos 

l&J Judėsenos funkcijos 
Judesių specifiniai bruožai, pasireiškiantys einant, bėgant ar 
atliekant kitus viso kūno judesius. 

Apima: eiseną ir bėgseną; tokius sutrikimus kaip spastiška, 
hemiplegiška, paraplegiška, asimetriška, šlubuojanti ir sukaustyta 
eisena ir bėgsena 

Išimtys: raumenųjėgos funkcijos (b730); raumenų tonuso funkcijos 
(b735); valiniųjudesių kontrolės funkcijos (b760); nevalinių 
judesiųfunkcijos (b765) 

IBDJ Su raumenų ir judesių funkcijomis susiję jutimai 
Su raumenų, raumenų grupių ir judesinėmis funkcijomis susiję 
jutimai. 

Apima: raumenų sąstingio, varžymo ir sunkumo jutimus, mėšlungį 
ir trūkčiojimus 

Išimtis: skausmo jutimas (b280) 

b 7800 Raumenų sąstingio jutimas 
Raumenų sąstingio arba nepaslankumo jutimas. 
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b 7801 Raumenų mėšlungio jutimas 
Raumenų ar jų grupės nevalingo susitraukimo jutimas. 

b 7808 Kiti patikslinti su raumenų ir judesių funkcijomis 
susiję jutimai 

b 7809 Nepatikslinti su raumenų ir judesių funkcijomis susiję 
jutimai 

IJIBm Kitos patikslintos ir nepatikslintos judesio funkcijos 

Imi Kitos patikslintos griaučių neuromotorinės ir su judesiais 
susijusios funkcijos 

IJlm Nepatikslintos griaučių neuromotorinės ir su judesiais 
susijusios funkcijos 
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8 SKYRIUS 

ODOS IR SU JA SUSIJUSIŲ 

STRUKTŪRŲ FUNKCIJOS 

Skyriuje apibūdinamos odos, nagų ir plaukų funkcijos. 

ODOS FUNKCIJOS (b810-b849) 

IJIIIII Odos apsauginės funkcijos 
Odos funkcijos, apsaugančios kūną nuo fizinių, cheminių ar 
biologinių poveikių. 

TFK 

Apima: odos apsaugos nuo saulės ir kitokio spinduliavimo 
funkcijas, jautrumą šviesai, pigmentaciją, odos kokybę; izoliacinę 
odos funkciją, randų susidarymą, odos sukietėjimą; tokius 
sutrikimus kaip odos įtrūkimai, odos opos, pragulos ir suplonėjimai 

Išimtys: odos atsinaujinimo funkcijos (b820); kitos odos funkcijos 
(b830) 

IIIBIJ Odos atsinaujinimo funkcijos 
Odos atsinaujinimo funkcijos po įplėšimų ir pažeidimų. 

Apima: šašų susidarymą, užgijimą, randų susidarymą; 
kraujosruvų, mėlynių ir ke/oidų susidarymą 

Išimtys: odos apsauginės funkcijos (b810); kitos odos funkcijos 
(b830) 

1111111 Kitos odos funkcijos 
Odos vėsinamoji ir prakaito išskiriamoji funkcijos. 

Apima: prakaitavimo funkcijas, odos liaukųfunkcijas ir bendrą 
kūno kvapą 

Išimtys: odos apsauginės funkcijos (b810); odos atsinaujinimo 
funkcijos (b820) 
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mDJ Su oda susiję jutimai 
Su odos funkcijomis susiję niežėjimo, deginimo ir dygčiojimo 
jutimai. 

Apima: tokius sutrikimus kaip dygčiojimo, badymo ir šiurpulio 
jutimai 

Išimtis: skausmo jutimas (b280) 

1111111 Kitos patikslintos ir nepatikslintos odos funkcijos 

PLAUKŲ IR NAGŲ FUNKCIJOS (b850-b869) 

111111 Plaukų funkcijos 
Plaukų apsauginė, spalvos ir išvaizdos funkcija. 

Apima: plaukų augimo, pigmentacijos, augimo vietos funkcijas; 
tokius sutrikimus kaip nuplikimas arba alopecija 

IJlmll Nagų funkcijos 
Tokios nagų funkcijos kaip apsauginė, drėskimo ir išvaizdos. 

Apima: nagų augimą, pigmentaciją ir nagų kokybę 

IJlm Kitos patikslintos ir nepatikslintos plaukų ir nagų funkcijos 

IJlm3 Kitos patikslintos odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos 

IJlm Nepatikslintos odos ir su ja susijusių struktūrų funkcijos 
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KŪNO STRUKTŪROS 

Apibrėžimai: Kūno struktūros - kūno anatominės dalys, tokios kaip 
organai, galūnės ir jų elementai. 

Sutrikimai - kūno funkcijų arba struktūrų nuokrypiai arba 
visiškas jų nebuvimas. 

Pirmasis kvalijikatorius 

Bendrasis neigiamos skalės kvalifikatorius taikomas siekiant parodyti 
sutrikimo mastą. 

xxx.O NĖRA sutrikimo (nenustatytas, ne, nerastas, ... ) (Ų% 

xxx.l NEDIDELIS sutrikimas (nežymus, menkas, ... ) 5-24% 
xxx.2 VIDUTINIS sutrikimas (vidutiniškas, abejutiškas, ... ) 25-49 % 
xxx.3 DIDELIS sutrikimas (stiprus, žymus, ženklus, ... ) 50-95 % 
xxx.4 VISIŠKAS sutrikimas (totalinis, visa apimantis, ... ) 96-100 % 
xxx.8 Nepatikslintas 
xxx.9 Netaikytinas 

Platus procentinių reikšmių diapazonas pateikiamas tiems atvejams, kai jau 
sukurtos ir yra prieinamos įvertinimo metodikos ar standartai, padedantys 
kiekybiškai nustatyti struktūros sutrikimą. Pavyzdžiui, vertinant būkles 
,,sutrikimo nėra" arba „visiškas sutrikimas", leidžiama ne didesnė kaip 5 % 
paklaida. ,,Vidutinis sutrikimas" gali siekti pusę (iki 50 %) ,,visiško 
sutrikimo". Procentinės reikšmės pagal atskirus domenus turi būti 
išreiškiamos konkrečiai gyventojų grupei standartizuotais procentiliais. 
Tokiam kiekybiniam įvertinimui būtinas standartizavimas, o įvertinimo 
metodikos turi būti parengtos remiantis tyrimais. 
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Antrasis kvalifikatorius 

Rodo tam tikros kūno struktūros nuokrypio pobūdį. 

O be struktūros pokyčių 
l visiškas nebuvimas 
2 dalies nebuvimas 
3 papildoma dalis 
4 nuokrypis 
5 visybiškumo stoka 
6 padėties pokytis 
7 kokybiniai trūkumai, įskaitant skysčių kaupimąsi 
8 nepatikslinta 
9 netaikytina 

Trečiasis kva/ifikatorius (siūlomas) 

Šis kvalifikatorius bus sukurtas pažeidimo vietai nurodyti. 

O daugiau nei viena sritis 
l kairė 

2 dešinė 

3 abipusis 
4 priekis 
5 nugarinė pusė 

6 proksimalus 
7 distalus 
8 nepatikslinta 
9 netaikytina 

Išsamesnis sutarto kodavimo aiškinimas pateikiamas 2 priede. 
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l SKYRIUS 

NERVŲ SISTEMOS 

STRUKTŪROS 

mm Galvos smegenys 

s 1100 Didžiųjų pusrutulių skiltys 

sllOOO Kaktos skiltis 

sllOOl Smilkinio skiltis 

s11002 Momens skiltis 

s11003 Pakaušio skiltis 

s11008 Kita patikslinta didžiųjų pusrutulių skilčių 
struktūra 

s11009 Nepatikslinta didžiųjų pusrutulių skilčių 
struktūra 

s 1101 Vidurinės smegenys 

s 1102 Tarpinės smegenys 

s 1103 Pamato branduoliai ir susijusios struktūros 

s 1104 Smegenėlės 

s 1105 Smegenų kamienasA8 

sllOSO Pailgosios smegenys 

sllOSl Tiltas 

s11058 Kita patikslinta smegenų kamieno struktūra 

s11059 Nepatikslinta smegenų kamieno struktūra 

s 1106 Galviniai nervai 

'" Smegenų kamienu, paprasta, pnskmamos ir vidurinės smegenys, o kartais - ir tarpmės smegenys. 

č,a smegenų kamienu, skmamos uk pa,lgos,os smegenys ir dalis užpakahmų smegenų (tiltas). Įprasta tiltą ir 

smegenėles Jungu l vieną užpakahmų smegenų struktūrą. 
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s 1108 Kita patikslinta galvos smegenų struktūra 

s 1109 Nepatikslinta galvos smegenų struktūra 

IIBIJ Nugaros smegenys ir susiję dariniai 

s 1200 Nugaros smegenys 

sl2000 Kaklinės nugaros smegenys 

sl2001 Krūtininės nugaros smegenys 

sl2002 Juosmeninės ir kryžmeninės nugaros 
smegenys 

sl2003 Arklio uodega 

sl2008 Kita patikslinta nugaros smegenų 
struktūra 

sl2009 Nepatikslinta nugaros smegenų struktūra 

s 1201 Nugariniai nervai 

TFK 

s 1208 Kita patikslinta nugaros smegenų ir susijusių darinių 
struktūra 

s 1209 Nepatikslinta nugaros smegenų ir susijusių darinių 
struktūra 

111111 Smegenų dangalai 

111111 Simpatinė nervų sistema 

BII Parasimpatinė nervų sistema 

BI Kitos patikslintos nervų sistemos struktūros 

IIIJII Nepatikslintos nervų sistemos struktūros 
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2 SKYRIUS 

AKIES, AUSIES IR SU JOMIS 

SUSIJUSIOS STRUKTŪROS 

ILIIIII Akiduobė 

ILIBII Akies obuolys 

s 2200 JunginėA8, odena, gyslainė 

s 2201 Ragena 

s 2202 Rainelė 

s 2203 Tinklainė 

s 2204 Lęšiukas 

s 2205 Stiklakūnis 

s 2208 Kita patikslinta akies obuolio struktūra 

s 2209 Nepatikslinta akies obuolio struktūra 

LBII Priedinės akies struktūros 

s 2300 Ašarų liauka ir susijusios struktūros 

s 2301 Akies vokas 

s 2302 Antakis 

s 2303 Akies obuolio raumenys 

s 2308 Kitos patikslintos priedinės akies struktūros 

s 2309 Nepatikslintos priedinės akies struktūros 

111111 Išorinė ausis 

LBII Vidurinė ausis 

AB Įprasta Junginę sk1ru pnedmėms akies struktūroms. 
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s 2500 BūgnefisA8 

s 2501 Ausies vamzdis (Eustachijaus vamzdis, trimitas) 

s 2502 Klausomieji kauliukai 

s 2508 Kita patikslinta vidurinės ausies struktūra 

s 2509 Nepatikslinta vidurinės ausies struktūra 

IIDIJI Vidinė ausis 

s 2600 Sraigė 

s 2601 Prieangio labirintas 

s 2602 Pusratiniai kanalai 

s 2603 Vidinis ausies kanalas 

s 2608 Kita patikslinta vidinės ausies struktūra 

s 2609 Nepatikslinta vidinės ausies struktūra 

TFK 

IIIJ:I Kitos patikslintos akies, ausies ir su jomis susijusios struktūros 

m.D Nepatikslintos akies, ausies ir su jomis susijusios struktūros 

AB Būgneliu ba1g1as1 išorinė ausis. Čia JIS pnskmamas v1durme1 ausiai. 
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3 SKYRIUS 

BALSO IR ŠNEKOS 

STRUKTŪROS 

1111111 Nosis 

s 3100 Išorinė nosis 

s 3101 Nosies pertvara 

s 3102 Nosies landos 

s 3108 Kita patikslinta nosies struktūra 

s 3109 Nepatikslinta nosies struktūra 

1!1B11 Burna 

s 3200 Dantys 

s 3201 Dantenos 

s 3202 Gomurys 

s32020 Kietasis gomurys 

s32021 Minkštasis gomurys 

s 3203 Liežuvis 

s 3204 Lūpos 

s32040 Viršutinė lūpa 

s32041 Apatinė lūpa 

s 3208 Kita patikslinta burnos struktūra 

s 3209 Nepatikslinta burnos struktūra 

L'lllll Ryklė 

s 3300 Nosiaryklė 

s 3301 Burninė ryklė 
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s 3302 Gerklinė ryklė 

s 3308 Kita patikslinta ryklės struktūra 

s 3309 Nepatikslinta ryklės struktūra 

mDI Gerklos 

s 3400 Balso stygos 

s 3408 Kita patikslinta gerklų struktūra 

s 3409 Nepatikslinta gerklų struktūra .. Kitos patikslintos balso ir šnekos struktūros .. Nepatikslintos balso ir šnekos struktūros 
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4 SKYRIUS 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, 
IMUNINĖS IR KVĖPAVIMO 

SISTEMŲ STRUKTŪROS 

Lml Širdies ir kraujagyslių struktūros 

s4100 Širdis 

s41000 Prieširdžiai 

s41001 Skilveliai 

s41008 Kita patikslinta širdies struktūra 

s41009 Nepatikslinta širdies struktūra 

s 4101 Arterijos 

s 4102 Venos 

s 4103 Kapiliarai 

s 4108 Kita patikslinta širdies ir kraujagyslių struktūra 

s 4109 Nepatikslinta širdies ir kraujagyslių struktūra 

1\1111 Imuninės sistemos struktūros 

s 4200 Limfagyslės 

s 4201 Limfmazgiai 

s 4202 Užkrūčio liauka 

s 4203 Blužnis 

s 4204 Kaulų čiulpai 

s 4208 Kita patikslinta imuninės sistemos struktūra 

s 4209 Nepatikslinta imuninės sistemos struktūra 
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1&11 Kvėpavimo sistemos struktūros 

s 4300 Gerklė 

s 4301 Plaučiai 

s43010 Bronchų medisA8 

s43011 Alveolės 

s43018 Kita patikslinta plaučių struktūra 

s43019 Nepatikslinta plaučių struktūra 

s 4302 Krūtinės ląsta 

s 4303 Kvėpavimo (krūtinės) raumenys 

s43030 Tarpšonkauliniai raumenys 

s43031 Diafragma 

s43038 Kita patikslinta kvėpavimo (krūtinės) raumenų 
struktūra 

s43039 Nepatikslinta kvėpavimo (krūtinės) raumenų 
struktūra 

s 4308 Kita patikslinta kvėpavimo sistemos struktūra 

s 4309 Nepatikslinta kvėpavimo sistemos struktūra 

ILUI Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių, imuninės ir 
kvėpavimo sistemų struktūros 

mDJ Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių, imuninės ir kvėpavimo 
sistemų struktūros 

A• L1etuv1šk0Je temuntJOJe iprasta vadmtt ttesiog bronchais. 
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5 SKYRIUS 

VIRŠKINIMO, MEDŽIAGŲ 
APYKAITOS IR BELATAKIŲ 

LIAUKŲ SISTEMŲ STRUKTŪROS 

&111111 Seilių liaukos 

mlll Stemplė 

mIII Skrandis 

&IIDI Žarnynas 

s 5400 Plonoji žarna 

s 5401 Storoji žarna 

s 5408 Kita patikslinta žarnyno struktūra 

s 5409 Nepatikslinta žarnyno struktūra 

B11 Kasa 

11m11 Kepenys 

BIJI Tulžies pūslė ir latakas 

m:DJI Belatakės liaukos 

s 5800 Posmegeninė liauka 

s 5801 Skydliaukė 

s 5802 Prieskydinė liauka 

s 5803 Antinkstis 

s 5808 Kita patikslinta belatakių liaukų struktūra 

s 5809 Nepatikslinta belatakių liaukų struktūra 

BI Kitos patikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 
liaukų sistemų struktūros 

Lll,D Nepatikslintos virškinimo, medžiagų apykaitos ir belatakių 
liaukų sistemų struktūros 
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6 SKYRIUS 
v 

SLAPIMO, LYTIES IR 

DAUGINIMOSI SISTEMŲ 

STRUKTŪROS 

111111 Šlapimo sistema 

s 6100 Inkstai 

s 6101 Šlapimtakiai 

s 6102 Šlapimo pūslė 

s 6103 Šlaplė 

s 6108 Kita patikslinta šlapimo sistemos struktūra 

s 6109 Nepatikslinta šlapimo sistemos struktūra 

LIIBIJI Dubens dugnas 

111111 Dauginimosi sistema 

s 6300 Kiaušidės 

s 6301 Gimda 

s63010 Gimdos kūnas 

s630ll Gimdos kaklelis 

s63012 Kiaušintakis 

s63018 Kita patikslinta gimdos struktūra 

s63019 Nepatikslinta gimdos struktūra 

s 6302 Krūtis ir spenelis 

s 6303 Makštis ir išoriniai lyties organai 

s63030 Varputė 

s63031 Didžiosios lytinės lūpos 
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s63032 Mažosios lytinės lūpos 

s63033 Makštis 

Kūno struktūros 

s63038 Kita patikslinta makšties ir išorinių lytinių 
organų struktūra 

s63039 Nepatikslinta makšties ir išorinių lytinių 
organų struktūra 

s 6304 Sėklidės 

s 6305 Varpa 

s63050 Varpos galva 

s63051 Varpos kūnas 

s63058 Kita patikslinta varpos struktūra 

s63059 Nepatikslinta varpos struktūra 

s 6306 Priešinė liauka 

s 6308 Kita patikslinta dauginimosi sistemos struktūra 

s 6309 Nepatikslinta dauginimosi sistemos struktūra 

IIIJI Kitos patikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi sistemų 
struktūros 

m.l Nepatikslintos šlapimo, lyties ir dauginimosi sistemų struktūros 
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7 SKYRIUS 

SU JUDESIAIS SUSIJUSIOS 

STRUKTŪROS 

IBIII 

LWBII 

IBIII 

Galvos ir kaklo sritis 

s 7100 Kaukolės kaulai 

s 7101 Veido kaulai 

s 7102 Kaklo kaulai 

s 7103 Galvos ir kaklo jungtys 

s 7104 Galvos ir kaklo raumenys 

s 7105 Galvos ir kaklo raiščiai ir fascijos 

s 7108 Kita patikslinta galvos ir kaklo struktūra 

s 7109 Nepatikslinta galvos ir kaklo struktūra 

Peties sritis 

s 7200 Peties kaulai 

s 7201 Peties jungtys 

s 7202 Peties raumenys 

s 7203 Peties raiščiai ir fascijos 

s 7208 Kita patikslinta peties struktūra 

s 7209 Nepatikslinta peties struktūra 

Viršutinė galūnė 

s 7300 Žastas 

s73000 Žasto kaulai 

s73001 Alkūnės sąnarys 

s73002 Žasto raumenys 
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s73003 Žasto raisčiai ir fascijos 

s73008 Kita patikslinta žasto struktūra 

s73009 Nepatikslinta žasto struktūra 

s 7301 Dilbis 

s73010 Dilbio kaulai 

s73011 Riešas 

s73012 Dilbio raumenys 

s73013 Dilbio raiščiai ir fascijos 

s73018 Kita patikslinta dilbio struktūra 

s73019 Nepatikslinta dilbio struktūra 

s 7302 Plaštaka 

s73020 Plaštakos kaulai 

s73021 Plaštakos ir pirštų jungtys 

s73022 Plaštakos raumenys 

s73023 Plaštakos raiščiai ir fascijos 

s73028 Kita patikslinta plaštakos struktūra 

s73029 Nepatikslinta plaštakos struktūra 

s 7308 Kita patikslinta viršutinės galūnės struktūra 

s 7309 Nepatikslinta viršutinės galūnės struktūra .. Dubens sritis 

s 7400 Dubens kaulai 

s 7401 Dubens jungtys 

s 7402 Dubens raumenys 

s 7403 Dubens raiščiai ir fascijos 

s 7408 Kita patikslinta dubens srities struktūra 

s 7409 Nepatikslinta dubens srities struktūra 
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Kūno struktūros TFK .. Apatinė galūnė 

s 7500 Šlaunis 

s75000 Šlaunies kaulai 

s75001 Klubo sąnarys 

s75002 Šlaunies raumenys 

s75003 Šlaunies raiščiai ir fascijos 

s75008 Kita patikslinta šlaunies struktūra 

s75009 Nepatikslinta šlaunies struktūra 

s 7501 Blauzda 

s75010 Blauzdos kaulai 

s750ll Kelio sąnarys 

s75012 Blauzdos raumenys 

s75013 Blauzdos raiščiai ir fascijos 

s75018 Kita patikslinta blauzdos struktūra 

s75019 Nepatikslinta blauzdos struktūra 

s 7502 Čiurna ir pėda 

s75020 Čiurnos ir pėdos kaulai 

s75021 Čiurnos, pėdos ir pirštų jungtys 

s75022 Čiurnos ir pėdos raumenys 

s75023 Čiurnos ir pėdos raiščiai ir fascijos 

s75028 Kita patikslinta čiurnos ir pėdos struktūra 

s75029 Nepatikslinta čiurnos ir pėdos struktūra 

s 7508 Kita patikslinta apatinės galūnės struktūra 

s 7509 Nepatikslinta apatinės galūnės struktūra 

Lmll Liemuo 

s 7600 Stuburas 
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s76000 Kaklinis stuburas 

s76001 Krūtininis stuburas 

s76002 Juosmeninis stuburas 

s76003 Kryžmeninis stuburas 

s76004 Stuburgalis 

s76008 Kita patikslinta stuburo struktūra 

s76009 Nepatikslinta stuburo struktūra 

s 7601 Liemens raumenys 

s 7602 Liemens raiščiai ir fascijos 

s 7608 Kita patikslinta liemens struktūra 

s 7609 Nepatikslinta liemens struktūra 

Kūno struktūros 

lfilll Papildomos su judesiais susijusios raumenų ir griaučių 
struktūros 

s 7700 Kaulai 

s 7701 Jungtys 

s 7702 Raumenys 

s 7703 Užsąnariniai raiščiai, fascijos, sausplėvės, laikikliai, 
pertvaros, tepaliniai maišeliai, nepatikslinti dariniai 

s 7708 Kitos patikslintos papildomos su judesiais susijusios 
raumenų ir griaučių struktūros 

s 7709 Nepatikslintos papildomos su judesiais susijusios 
raumenų ir griaučių struktūros 

L'lm Kitos patikslintos su judesiais susijusios struktūros 

IIDJ Nepatikslintos su judesiais susijusios struktūros 
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8 SKYRIUS 

ODOS IR SU JA SUSIJUSIOS 

STRUKTŪROS 

mm Kūno dalių oda 

s 8100 Galvos ir kaklo oda 

s 8101 Peties srities oda 

s 8102 Viršutinės galūnės oda 

s 8103 Dubens srities oda 

s 8104 Apatinės galūnės oda 

s 8105 Liemens ir nugaros oda 

s 8108 Kita patikslinta kūno dalies oda 

s 8109 Nepatikslinta kūno dalies oda 

11111 Odos liaukos 

s 8200 Prakaito liaukos 

s 8201 Riebalų liaukos 

s 8208 Kita patikslinta odos liauka 

s 8209 Nepatikslinta odos liauka 

LIIIII Nagai 

s 8300 Rankų pirštų nagai 

s 8301 Kojų pirštų nagai 

s 8308 Kita patikslinta nagų struktūra 

s 8309 Nepatikslinta nagų struktūra 

mDI Plaukai .. Kitos patikslintos odos ir su ja susijusios struktūros 

D.l Nepatikslintos odos ir su ja susijusios struktūros 
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VEIKLOS IR DALYVUMAS 
Apibrėžimai: Veikla - veiksmo ar užduoties atlikimas. 

Dalyvumas - asmens įtrauktumas į gyvenimo situacijas. 
Veiklos ribotumai - sunkumai, kurie kyla asmeniui 
atliekant veiklas. 
Dalyvumo varžymai - problemos, kurias asmuo patiria 
įsitraukdamas į gyvenimo situacijas. 

K valifikatoriai 

Veiklų ir Dalyvumo komponentų domenai pateikiami vienu sąrašu, kuris 
aprėpia visas žmogaus gyvenimo sritis (nuo mokymosi iki socialinio 
funkcionavimo). Šiuo sąrašu galima žymėti veiklas (a), dalyvumą (p) arba 
abu komponentus kartu ( d). 

Veiklos ir dalyvumas koduojami dviem atlikties ir pajėgumo kvalifikatoriais. 
Atlikties kvalifikatorius parodo, ką asmuo daro realioje aplinkoje dabar. 
Kadangi dabarties aplinka aprėpia ir socialinį foną, veikimas, užregistruotas 
šiuo kvalifikatoriumi, gali būti suprantamas ir kaip asmens dalyvumo 
rodiklis - ,,įtrauktumas į gyvenimo situacijas" arba jo „gyvenimiškoji 
patirtis" realiomis gyvenimo aplinkybėmis. Gyvenimo aplinkybės - tai visi 
fizinio, visuomeninio ir nuostatų pasaulio aspektai. Gyvenimo aplinkybių 
ypatumai gali būti koduojami pasinaudojant Aplinkos veiksnių klasifikacija. 

Pajėgumo kvalifikatoriumi įvertinamas asmens gebėjimas atlikti užduotį 
arba veiksmą. Šis konstruktas padeda nustatyti aukščiausią funkcionavimo 
lygį, kurį asmuo gali pasiekti konkrečiame domene ir konkrečiu laiku. Kad 
nustatytume maksimalų asmens gebėjimą, gali prireikti standartizuotos 
aplinkos, kuri minimizuotų aplinkos įvairovės įtaką asmens gebėjimams. 
Tikslumo dėlei tipinės ar standartizuotos aplinkos ypatumai gali būti 
koduojami pasinaudojant Aplinkos veiksnių komponentu. 

Atlikties ir pajėgumo kvalifikatoriai gali būti naudojami tiek esant, tiek 
nesant techninei ar kitų asmenų paramai. Taikoma tokia skalė: 

xxx.O NĖRA sunkumo (neaptiktas, nenustatytas, ... ) 0-4% 
xxx.l NEDIDELIS sunkumas (nežymus, menkas, ... ) 5-24% 
xxx.2 VIDUTINIS sunkumas ( vidutiniškas, abejutiškas, ... ) 25-49% 
xxx.3 DIDELIS sunkumas (stiprus, žymus, ženklus, ... ) 50-95% 
xxx.4 VISIŠKAS sunkumas ( totalinis, visa apimantis, ... ) 96-100% 
xxx.8 Nepatikslinta 
xxx.9 Netaikytina 
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Platus procentinių reikšmių diapazonas pateikiamas tiems atvejams, kai 
sukurtos ir jau prieinamos įvertinimo metodikos ar standartai, padedantys 
kiekybiškai nustatyti atlikties ar pajėgumo ribotumą. Pavyzdžiui, nustatant 
atlikties laipsnį „sunkumo nėra" arba „visiškas sunkumas", leidžiama ne 
didesnė kaip 5% paklaida. Atliktis „ vidutinis sunkumas" gali pasiekti pusę 
(iki 50%) ,,visiško sunkumo". Procentinės reikšmės pagal atskirus domenus 
turi būti išreiškiamos konkrečiai gyventojų grupei standartizuotais 
procentiliais. Kiekvieno domeno kiekybinis įvertinimas turi būti unifikuotas, 
o įvertinimo metodikos - parengtos remiantis tyrimais. 

Kodavimas išsamiau paaiškintas TFK 2 priede. 

140 



TFK Veiklos 1r dalyvumas 

l SKYRIUS 

MOKYMASIS IR ŽINIŲ 

TAIKYMAS 

Skyriuje klasifikuojami mokymasis, išmoktų žinių taikymas, mintijimas, 
problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas. 

TIKSLINGI JUTIMINIAI POTYRIAI (dll 0-dl 29) 

mm Žiūrėjimas 
Tikslingas naudojimasis rega suvokiant regimąją informaciją, pvz., 
sporto renginio ar vaikų žaidimo stebėjimas. 

111111 Klausymas 
Tikslingas naudojimasis klausa suvokiant girdimąją informaciją, 
pvz., radijo, muzikos ar paskaitos klausymas. 

1111111 Kitas tikslingas jutimas 
Tikslingas naudojimasis kitais pagrindiniais jutimais, pvz., 
lytėjimas ir paviršiaus jutimas, saldumyno skanavimas, gėlės 
uostymas. 

111&1 Kiti patikslinti ir nepatikslinti tikslingi jutiminiai potyriai 

ELEMENTARUS MOKYMASIS (dl30-dl59) 

IIIDI Mėgdžiojimas 
Mėgdžiojimas, arba imitacija, kaip elementaraus mokymosi 
komponentas, pvz., gestų, garsų, ar abėcėlės ženklų atkartojimas. 

lllm Atgaminimas 
Įvykių ar simbolių sekos atgaminimas kaip elementaraus mokymosi 
komponentas, pvz., skaičiavimas dešimtimis ar eilėraščio atkūrimas 
iš atminties. 

1111111 Mokymasis skaityti 
Mokėjimo aiškiai ir taisyklingai skaityti rašytinę medžiagą 
(įskaitant ir Brailio raštą) plėtra, pvz., raidžių ir visos abėcėlės 
žinojimas, taisyklingas parašytų žodžių tarimas garsiai, žodžių ir 
frazių supratimas. 
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DIDI Mokymasis rašyti 
Mokėjimo rašyti garsą žyminčius simbolius, žodžius arba frazes 
prasminga seka (įskaitant rašymą Brailiu) plėtra, pvz., taisyklinga 
rašyba ir gramatikos taisyklių laikymasis. 

lllm Mokymasis skaičiuoti 
Mokėjimo operuoti skaičiais ir atlikti paprastus bei sudėtingus 
matematinius veiksmus plėtra, pvz., naudojimasis atimties ir 
sudėties ženklais, tinkamo matematinio veiksmo parinkimas 
sprendžiant uždavinį. 

rm:111 Įgūdžių įgijimas 
Paprastų ir sudėtingų mokėjimų, integruotų į veiksmus ar veiklas, 
lavinimas, pvz., manipuliavimas įrankiais arba žaidimas 
šachmatais. 

Apima: elementarių ir sudėtingų įgūdžių lavinimą 

d 1550 Paprastų įgūdžių lavinimas 
Paprastų tikslingų veiksmų lavinimas, pvz., mokymasis 
naudotis valgomaisiais įrankiais, pieštuku ar žaisti 
nesudėtingais žaislais. 

d 1551 Sudėtingų įgūdžių lavinimas 
Mokymasis integruotų veiksmų kompleksų, jų sekos, 
koordinavimo ir atlikimo taisyklių, pvz., žaisti panašius į 
futbolą žaidimus arba naudotis statybos įrankiais. 

d 1558 Kitų patikslintų įgūdžių įgijimas 

d 1559 Nepatikslintų įgūdžių įgijimas 

IIIIVJ Kitas patikslintas ir nepatikslintas elementarus mokymasis 

ŽINIŲ TAIKYMAS (d160-d179) 

rlllllJ Susikaupimas 
Valinis dėmesio sutelkimas į specifinius dirgiklius, dėmesio 
nekreipimas į pašalinį triukšmą. 

rlllll Mintijimas 
Tikslingas ar netikslingas, pavienis arba grupinis idėjų, minčių ir 
vaizdų formavimas ir operavimas jais, pvz., fantazavimas, teoremos 
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įrodinėjimas, žaidimas idėjomis, kolektyvinis svarstymas, 
tarpininkavimas, apgalvojimas, spėliojimas ar reflektavimas. 

Išimtys: problemų sprendimas (dl 75); apsisprendimas (dl 77) 

lllm Skaitymas 
Veikla, susijusi su rašytinės kalbos (pvz., knygų, instrukcijų, 
laikraščių, tarp jų ir Brailio raštu) supratimu ir interpretavimu; šios 
veiklos tikslas - gauti žinių ar specifinės informacijos. 

Išimtis: Mokymasis skaityti (dl40) 

am Rašymas 
Simbolių ar kalbos vartojimas informacijai perteikti, pvz., minčių 
ar idėjų užrašymas, laiško rašymas ranka. 

Išimtis: mokymasis rašyti (dl45) 

1!111:1 Skaičiavimas 
Veikla, atliekama naudojantis matematinėmis, žodžiais 
formuluojamomis problemos sprendimo taisyklėmis, pvz., trijų 
skaičių sumos, vieno skaičiaus dalijimo iš kito rezultato radimas. 

Išimtis: mokymasis skaičiuoti (dl 50) 

Dlil Problemų sprendimas 
Atsakymo į klausimus ar išeities iš susiklosčiusios situacijos 
radimas nustatant ir analizuojant prielaidas, pasirinkimų ir 
sprendimų plėtojimas, sprendimo potencialių padarinių įvertinimas, 
pasirinkto sprendimo vykdymas, pvz., dviejų žmonių ginčo 
baigimas. 

Apima: paprastų ir sudėtingų problemų sprendimą 

Išimtys: mintijimas (dl 63); apsisprendimas (dl 77) 

d 1750 Paprastų problemų sprendimas 
Paprastos problemos, formuluojamos vienu klausimu, 
sprendimo radimas nustatant ir analizuojant jos prielaidą, 
sprendimo plėtojimas, jo padarinių numatymas ir priimto 
sprendimo laikymasis. 
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d 1751 Sudėtingų problemų sprendimas 
Sudėtingos problemos, formuluojamos daugeliu klausimų 
arba turinčios daug prielaidų, arba kelių susijusių 
problemų sprendimo radimas nustatant ir analizuojant 
pradines sąlygas, sprendimo plėtojimas, sprendimo 
padarinių numatymas ir pasirinkto sprendimo laikymasis. 

d 1758 Kitas patikslintas problemų sprendimas 

d 1759 Nepatikslintas problemų sprendimas 

rll&J Apsisprendimas 
Pasirinkimas iš kelių galimybių, pasirinkimo padarinių numatymas 
ir jo įgyvendinimas, pvz., prekės išsirinkimas ir nupirkimas, 
apsisprendimas sutvarkyti vieną reikalą iš kelių ir jo sutvarkymas. 

am Kitas patikslintas ir nepatikslintas žinių taikymas 

rmm Kitas patikslintas mokymasis ir žinių taikymas 

lllm Nepatikslintas mokymasis ir žinių taikymas 
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2 SKYRIUS 
..., 

BENDROSIOS UZDUOTYS IR 
REIKALAI AB 

Skyriuje pateikiami bendrieji paprastų ir sudėtingų užduočių, kurias 
asmeniui privalu atlikti ar reikia tvarkyti, aspektai, tam tikro režimo 
laikymasis ir streso įveika. Šie darbai gali būti susieti su specifinėmis 
užduotimis arba specifiniais veiksmais, kurie parodytų žmogaus darbų 
atlikimą skirtingomis aplinkybėmis. 

111111 Pavienės užduoties ėmim,asis 
Paprastų ar sudėtingų ir koordinuotų fizinių ir psichinių veiksmų -
pavienės veiklos komponentų atlikimas, pvz., veiklos inicijavimas, 
laiko, vietos ir medžiagųjai atlikti bei atlikimo tempo parinkimas, 
užduoties vykdymas jos nenutraukiant ir baigimas. 

Apima: paprastos arba sudėtingos užduoties ėmimąsi; paprastos 
užduoties ėmimąsi savarankiškai arba grupėje 

Išimtys: įgūdžių įgijimas (dl 55); problemų sprendimas (dl 75); 
apsisprendimas (dl 77); dauginių užduočių ėmimasis (d220) 

d 2100 Paprastos užduoties ėmimasis 
Paprastos užduoties, kurioje vyrauja vienas komponentas, 
inicijavimas, pasiruošimas jai, laiko bei vietos numatymas 
ir atlikimas, pvz., knygos skaitymas, laiško rašymas, lovos 
klojimasis. 

d 2101 Sudėtingos užduoties ėmimasis 
Sudėtingos užduoties, kurioje vyrauja daugiau negu vienas 
komponentas, inicijavimas, pasiruošimas jai, laiko ir 
vietos parinkimas ir vienalaikis ar nuoseklus tų 
komponentų atlikimas, pvz., namų apstatymas baldais, 
mokymosi reikmenų sukomplektavimas. 

' 8 Anghškajame variante skirsnio pavadinimas yra Genera/ tas les and demands. Pažodinis vertimas būtų 

Bendrosios užduotys rr re1kalav1ma1. Tačiau 1š tikro skyriuje kalbama apie bendresmus veiklos aspektus· 

apte atliktmą to, ką žmogus turi daryti ir ko Jis imasi, kaip JIS tai atlieka, kiek Jis pats štose veiklose 
dalyvauia tr kaip jis Jas orgamzuoja. Užduo/ls čia daugiau reiškia veiklą arba darbą bendrąja prasme, JŲ 
nekonkretinant. 
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d 2102 Savarankus pavienės veiklos ėmimasis 
Paprastos ar sudėtingos užduoties inicijavimas, 
pasiruošimas jai, laiko ir vietos numatymas, organizavimas 
ir atlikimas savarankiškai, be kitų pagalbos. 

d 2103 Pavienės užduoties grupėje ėmimasis 
Paprastos ar sudėtingos pavėnės užduoties inicijavimas, 
pasiruošimas jai, laiko ir vietos numatymas, organizavimas 
ir atlikimas kartu su kitais asmenimis visą laiką ar tam 
tikrais atskirais etapais. 

d 2108 Kitas patikslintas pavienės užduoties ėmimasis 

d 2109 Nepatikslintas pavienės užduoties ėmimasis 

a&IJ Dauginių užduočių ėmimasis 
Atlikimas paprastų arba sudėtingų ir koordinuotų veiksmų, kurie 
yra dauginių, bet integruotų veiklų komponentai, realizuojami 
vienalaikiškai arba nuosekliai. 

Apima: dauginių užduočių ėmimąsi; dauginių užduočių baigą; 
dauginių užduočių ėmimąsi savarankiškai arba grupėje 

Išimtys: įgūdžių įgijimas (dl 55); problemų sprendimas (dl 75); 
apsisprendimas (dl 77); pavienės užduoties ėmimasis (d210) 

d 2200 Dauginių užduočių ėmimasis 

Kelių užduočių ( darbų) inicijavimas, pasiruošimas jiems, 
laiko ir vietos joms atlikti parinkimas bei vienalaikis ar 
nuoseklus jų atlikimas. 

d 2201 Dauginių užduočių baiga 
Kelių užduočių vienalaikis arba nuoseklus baigimas. 

d 2202 Savarankus dauginių užduočių ėmimasis 
Dauginių užduočių inicijavimas, pasiruošimas joms, laiko 
ir vietos jų vykdymui organizavimas, vienalaikis arba 
nuoseklus jų vykdymas savarankiškai, nedalyvaujant 
kitiems asmenims. 

d 2203 Dauginių užduočių grupėje ėmimasis 

Dauginių užduočių kartu su kitais inicijavimas, 
pasiruošimas joms, laiko ir vietos parinkimas bei 
vienalaikis arba nuoseklus jų atlikimas. 
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d 2208 Kitas patikslintas dauginių užduočių ėmimasis 

d 2209 Nepatikslintas dauginių užduočių ėmimasis 

IIIIIIJ Dienos režimo laikymasis 
Paprastų arba sudėtingų koordinuotų veiksmų ėmimasis, siekiant 
planuoti, tvarkyti ir užbaigti kasdienius reikalus ir procedūras, pvz., 
dienos laiko planavimas, veiklų paskirstymas. 

Apima: kasdienio režimo laikymąsi; savo kasdienės veiklos 
tvarkymą 

Išimtys: dauginių užduočių ėmimasis (d220) 

d 2301 Dienos režimo tvarkymas 
Paprastų ar sudėtingų veiksmų atlikimas siekiant planuoti 
ir valdyti kasdienes veiklas ir priedermes. 

d 2302 Dienos režimo išpildymas 
Paprastų arba sudėtingų veiksmų ėmimasis, siekiant 
visiškai atlikti ir sutvarkyti kasdienius darbus ir reikalus. 

d 2303 Veiklumo lygio valdymas 
Tokie veiksmai ir tokia elgsena, kurie padeda paskirstyti 
energiją ir laiką kasdieniams darbams atlikti ir reikalams 
tvarkyti. 

d 2308 Kitas patikslintas dienos režimo laikymasis 

d 2309 Nepatikslintas dienos režimo laikymasis 

IIIDJ Streso ir kitų psichologinių problemų įveika 
Paprastų arba sudėtingų suderintų veiksmų atlikimas, kuris padeda 
valdyti psichologines problemas, kylančias prireikus susidoroti su 
atsakomybe ir stresu, trukdžiais arba kritinėmis situacijomis, pvz., 
automobilio vairavimas transporto spūstyje, rūpinimasis daugeliu 
vaikų. 

Apima: susidorojimą su atsakomybe ir pareigomis; susidorojimą su 
stresu ir krizėmis 
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d 2400 Susidorojimas su atsakomybe ir pareigomis 
Ėmimasis paprastų ir sudėtingų suderintų veiksmų, 
padedančių susidoroti su veiklų ir pareigų keliamais 
reikalavimais. 

d 2401 Streso Įveika 
Ėmimasis paprastų ir sudėtingų suderintų veiksmų, kurie 
padeda įveikti stresą, kylantį dėl aplinkos spaudimo, 
nenumatytų atvejų ir užduočių reikalavimų. 

d 2402 Krizės Įveika 

Ėmimasis paprastų ir sudėtingų suderintų veiksmų, 
padedančių įveikti situacijas, kai reikalingi ryžtingi 
sprendimai, kyla pavojų ar sunkumų. 

d 2408 Kita patikslinta streso ir kitų psichologinių problemų 
Įveika 

d 2409 Nepatikslinta streso ir kitų psichologinių problemų 
Įveika 

Imi Kitos patikslintos bendrosios užduotys ir reikalai 

llmJ Nepatikslintos bendrosios užduotys ir reikalai 
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3 SKYRIUS 

BENDRAVIMAS 

Skyriuje pateikiami bendrieji ir specifiniai bendravimo kalba, ženklais ir 
simboliais ypatumai, įskaitant pranešimų siuntimą ir gavimą, pokalbio 
palaikymą, bendravimo įtaisų ir technikos naudojimą. 

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS BENDRAUJANT 

(d310-d329) 

1111111 Sakytinių pranešimų priėmimas bendraujant 
Šnekamąja kalba perduodamų pranešimų tiesioginės ir perkeltinės 
prasmės supratimas, pvz., supratimas, kad teiginys reiškia tam tikrą 
faktą, idiomų supratimas. 

111111 Nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant 
Gestais, simboliais arba piešiniais perduodamų pranešimų 
supratimas, pvz., kad trinantis akis vaikas yra pavargęs, kad 
pavojaus signalas reiškia gaisrą. 

Apima: bendravimą priimant gestus, ženklus, simbolius, piešinius ir 
fotografijas 

d 3150 Pranešimų gestais priėmimas bendraujant 
Veido išraiška, rankų judesiais ir ženklais, kūno poza ir 
kitais kūno kalbos būdais perteikiamos informacijos 
supratimas. 

d 3151 Pranešimų bendriniais ženklais ir simboliais 
priėmimas bendraujant 
Viešaisiais ženklais ir simboliais (pvz., kelio ženklais, 
įspėjamaisiais simboliais, muzikinėmis ir mokslinėmis 
notacijomis bei ikonomis) perduodamos informacijos 
supratimas. 

d 3152 Pranešimų piešiniais ir fotografijomis priėmimas 
bendraujant 
Informacijos, perduodamos piešiniais (pvz., eskizais, 
brėžiniais, tapytais ar trimačiais paveiksliukais), grafikais, 
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diagramomis ir fotografijomis, supratimas, pvz., kad 
aukštyn kylanti diagramos linija gali reikšti vaiko augimą. 

d 3158 Kitas patikslintas nežodinių pranešimų priėmimas 
bendraujant 

d 3159 Nepatikslintas nežodinių pranešimų priėmimas 
bendraujant 

IIBIJ Pranešimų ženklais priėmimas bendraujant 
Ženklų (rankų, pirštų) kalba perteikiamų pranešimų tiesioginės ir 
perkeltinės prasmės supratimas. 

aB Rašytinių pranešimų priėmimas bendraujant 
Rašytinių (įskaitant Brailio raštu) pranešimų tiesioginės ir 
perkeltinės prasmės supratimas, pvz., politinių įvykių pristatymo 
laikraštyje, Šventojo Rašto supratimas. 

rllfll Kitas patikslintas ir nepatikslintas pranešimų priėmimas 
bendraujant 

PRANEŠIMŲ KŪRIMAS BENDRAUJANT 

(d330-d349) 

DIIIIJ Kalbėjimas 
Tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimų sakymas tariant 
žodžius, frazes ar ilgesnius fragmentus, pvz., fakto pateikimas 
kalba, istorijos pasakojimas. 

a:1111 Nežodinių pranešimų kūrimas 
Pranešimo siuntimas simboliais, gestais ir piešiniais, pvz., galvos 
kratymas į šonus su kuo nors nesutinkant, idėjos perdavimas ar 
fakto pranešimas piešiniu arba diagrama. 

Apima: prasminius kūno judesius ir gestus, ženklus, simbolius, 
piešinius ir fotografijas 

d 3350 Kūno kalbos rodymas 
Pranešimų teikimas prasmingais kūno judesiais - veido 
išraiška (pvz., šypsojimasis, paniurimas, susiraukimas), 
rankos ir delno judesiais, poza (pvz., apkabinimas rodant 
savo emocijas). 
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d 3351 Ženklų ir simbolių kūrimas (rodymas ir rašymas) 
Prasmės perteikimas ženklais ir simboliais (pvz., 
piktogramomis, Blisso kalbos ženklais, moksliniais 
simboliais) ir simbolinėmis notacijų sistemomis (pvz., 
muzikinių ženklų užrašymas melodijai perteikti). 

d 3352 Piešinių ir paveiksliukų kūrimas 
Prasmės perteikimas piešiant, tapant, eskizu, diagrama 
arba fotografija, pvz., schemiško žemėlapio braižymas 
siekiant parodyti kokio nors objekto buvimo vietą. 

d 3358 Kitas patikslintas nežodinių pranešimų kūrimas 

d 3359 Nepatikslintas nežodinių pranešimų kūrimas 

r!IIDJ Pranešimų formalia ženklų kalba kūrimas 
Tiesioginės ir perkeltinės prasmės perteikimas ženklų kalba (pvz., 
daktiline, arba pirštų, kalba). 

11111 Pranešimų rašymas 
Tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimų teikimas rašytine 
kalba, pvz., laiško draugui rašymas. 

allD Kitas patikslintas ir nepatikslintas pranešimų kūrimas 
bendraujant 

POKALBIS IR NAUDOJIMASIS BENDRAVIMO 

ĮRENGINIAIS BEI TECHNIKA (d350-d369) 

rlBIJ Pokalbis 
Pasikeitimo mintimis ir idėjomis su kitais asmenimis (vienu arba 
daugiau, pažįstamu arba nepažįstamu, formalioje arba atsitiktinėje 
situacijoje) pradėjimas, palaikymas ir baigimas sakytine, rašytine, 
ženklų ar kitokio pobūdžio kalba. 

Apima: pokalbio pradėjimą, palaikymą ir baigimą; pokalbį su 
vienu ar daugiau žmonių 

d 3500 Pokalbio pradėjimas 
Dialogo arba keitimosi nuomone pradėjimas, pvz., 
prisistatymas, įprastinis pas(is )veikinimas, pokalbio temos 
pristatymas, paklausimas. 
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d 3501 Pokalbio palaikymas 
Dialogo tęsimas arba plėtojimas, naujų minčių išdėstymas, 
naujos pokalbio temos pasiūlymas, grįžimas prie anksčiau 
paminėtos temos, taip pat dialogo nukreipimas. 

d 3502 Pokalbio baigimas 
Pokalbio ar pasikeitimo nuomonėmis baigimas įprastiniais 
pareiškimais, pasakymais arba diskusijos temos 
nutraukimas. 

d 3503 Pokalbis su vienu asmeniu 
Dialogo arba pasikeitimo nuomonėmis su vienu asmeniu 
pradėjimas, palaikymas, plėtojimas ir baigimas, pvz., 
pasišnekėjimas apie orą su draugu. 

d 3504 Pokalbis su daug asmenų 
Dialogo arba pasikeitimo nuomonėmis su daugiau negu 
vienu asmeniu pradėjimas, palaikymas, gilinimas ir 
baigimas, pvz., įsitraukimas į grupės žmonių pokalbį ir 
dalyvavimas jame. 

d 3508 Kitas patikslintas pokalbis 

d 3509 Nepatikslintas pokalbis 

lllil Diskusija 
Dalyko esmės nagrinėjimo su vienu ar daugiau žmonių pradėjimas, 
palaikymas ir baigimas sakytine, rašytine, ženklų ar kitokia kalba 
įprastinėje ar atsitiktinėje situacijoje, naudojant argumentus už ir 
prieš. 

Apima: diskusiją su vienu arba daugiau asmenų 

d 3550 Diskusija su vienu asmeniu 
Svarstymo ar debatų su vienu asmeniu pradėjimas, 
palaikymas, gilinimas ir baigimas. 

d 3551 Diskusija su daugeliu asmenų 
Svarstymų arba debatų su daugeliu asmenų pradėjimas, 
palaikymas, plėtojimas ir baigimas. 

d 3558 Kita patikslinta diskusija 

d 3559 Nepatikslinta diskusija 
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lllmll Naudojimasis bendravimo Įrenginiais ir technika 
Įrangos, technikos ir kitų priemonių naudojimas bendravimui, pvz., 
skambinimas draugui telefonu. 

Apima: naudojimąsi telekomunikacijos priemonėmis, rašomosiomis 
mašinėlėmis ir bendravimo technika 

d 3600 Naudojimasis telekomunikacijos priemonėmis 
Naudojimasis telefonais ir kitais įrenginiais (pvz., fakso ar 
telekso aparatais) kaip bendravimo priemonėmis. 

d 3601 Naudojimasis rašomąja Įranga 
Tai naudojimasis įvairia rašymo technika, pvz., 
rašomosiomis mašinėlėmis, kompiuteriais, Brailio rašto 
mašinėlėmis kaip bendravimo priemonėmis. 

d 3602 Naudojimasis bendravimo technika 
Specifinių veiksmų, įeinančių į bendravimo technikas, 
atlikimas, pvz., skaitymas iš lūpų. 

d 3608 Kitas patikslintas naudojimasis bendravimo Įrenginiais 
ir technika 

d 3609 Nepatikslintas naudojimasis bendravimo Įrenginiais ir 
technika 

na Kitas patikslintas ir nepatikslintas pokalbis ir naudojimasis 
bendravimo Įrenginiais bei technika 

am Kitas patikslintas bendravimas 

alm Nepatikslintas bendravimas 
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4 SKYRIUS 

JUDAMUMAS 

TFK 

Šiame skyriuje kalbama apie asmens judėjimą - kūno padėties ar jo buvimo 
vietos keitimą, objektų paėmimą ir manipuliavimąjais, vaikščiojimą, 
bėgimą, lipimą ir naudojimąsi įvairiu transportu. 

KŪNO PADĖTIES KEITIMAS IR IŠLAIKYMAS 

(d410-d429) 

DIIIIJ Pagrindinės kūno padėties keitimas 
Pagrindinės kūno padėtys ir jų keitimas, kūno buvimo vietos 
pakeitimas, pvz., persikėlimas nuo kėdės į lovą, atsikėlimas iš 
klūpimos ar tupimos padėties. 

Apima: kūno padėties pakeitimą iš gulimos, klūpimos, tupimos, 
stovimos, sėdimos, palinkimą arba svorio centro perkėlimą 

Išimtis: persikėlimas (d420) 

d 4100 Gulėjimas 

Atsigulimas ir atsikėlimas, arba kūno padėties pakeitimas 
iš horizontalios į kitą, pvz., stovimą ar sėdimą. 

Apima: gulėjimą kniiibsčiomis 

d 4101 Tupėjimas 

Atsitūpimas ir atsistojimas, susirietimas pritraukiant 
blauzdas prie šlaunų arba „sėdėjimas" ant kulkšnių, t. y. 
panaši į tuštinimosi ant lygaus paviršiaus poza, arba 
tupimos padėties pakeitimas į kitą, pvz., atsistojimas iš 
tupimos padėties. 

d 4102 Klūpėjimas 

Atsiklaupimas ir atsikėlimas, t. y. kūno svorio perkėlimas 
ant kelių ir sulenktų kojų (pvz., meldžiantis), klūpimos 
padėties pakeitimas į kitą, pvz., atsistojimas. 

· d 4103 Sėdėjimas 

Atsisėdimas arba sėdimos padėties pakeitimas į kitą 
padėtį, pvz., atsistojimas arba atsigulimas. 
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Apima: atsisėdimą sulenkus arba sukryžiavus kojas; 
atsisėdimą prilaikant kojas arba Jų neprilaikant 

d 4104 Stovėjimas 

Atsistojimas arba stovimos padėties pakeitimas į kitą 
padėtį, pvz., atsigulimas arba atsisėdimas. 

d 4105 Pasilenkimas 
Kūno palenkimas žemyn arba į šonus, pvz., nusilenkimas, 
daikto nuo grindų paėmimas. 

d 4106 Kūno svorio centro perkėlimas 
Kūno svorio centro priderinimas arba perkėlimas sėdint, 
stovint arba gulint, pvz., nuo vienos kojos ant kitos. 

Išimtys: persikėlimas (d420); ėjimas (d450) 

d 4108 Kitas patikslintas pagrindinės kūno padėties keitimas 

d 4109 Nepatikslintas pagrindinės kūno padėties keitimas 

allll Kūno padėties išlaikymas 
Kūno padėties išlaikymas reikiamą laiką, pvz., sėdėjimas arba 
stovėjimas dirbant ar mokantis. 

Apima: gulimos, tupimos. klūpimos, sėdimos ir stovimos padėčių 
išlaikymą 

d 4150 Gulimos padėties išlaikymas 
Išbuvimas gulimoje padėtyje reikiamą laiką, pvz., 
gulėjimas lovoje kniūbsčiomis. 

Apima: gulėjimą kniūbsčiomis, aukštielninkam, ant šono 

d 4151 Tupimos padėties išlaikymas 
Išbuvimas tupimoje padėtyje reikiamą laiką, pvz., 
tupėjimas ant grindų be jokios sėdynės. 

d 4152 Klūpimos padėties išlaikymas 
Išbuvimas klūpimoje padėtyje (kūno svorio perkėlimas ant 
kelių ir sulenktų kojų) reikiamą laiką, pvz., meldžiantis 
bažnyčioje. 
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d 4153 Sėdimos padėties išlaikymas 
Išbuvimas sėdimoje padėtyje (ant grindų, kėdės, suolo) 
reikiamą laiką, pvz., sėdėjimas prie rašomojo ar virtuvės 
stalo. 

Apima: buvimą sėdimoje padėtyje ištiestomis arba 
sukryžiuotomis kojomis, prilaikant jas arba jų neprilaikant 

d 4154 Stovimos padėties išlaikymas 
Išbuvimas stovimoje padėtyje reikiamą laiką, pvz., 
stovėjimas eilėje. 

Apima: stovėjimą ant nuožulnaus, slidaus arba kieto 
paviršiaus 

d 4158 Kitas patikslintas kūno padėties išlaikymas 

d 4159 Nepatikslintas kūno padėties išlaikymas 

IIBIJ Persikėlimas 
Judėjimas nuo vieno ant kito pagrindo, pvz., slinkimasis suoliuku 
arba persikėlimas nuo lovos ant kėdės, nekeičiant kūno padėties. 

Apima: persikėlimą nuo kėdės į kitą sėdimą vietą, pvz., ant tualeto 
kriauklės; persikėlimas iš ratkėdės ant automobilio sėdynės 

Išimtis: pagrindinės kūno padėties keitimas (d410) 

d 4200 Persikėlimas sėdint 

Judėjimas sėdint iš vienos sėdimos vietos į kitą, kuri gali 
būti tiek to paties, tiek skirtingo aukščio, pvz., 
persikėlimas nuo kėdės ant lovos. 

d 4201 Persikėlimas gulint 
Judėjimas gulint iš vienos vietos į kitą to paties ar 
skirtingo aukščio vietą, pvz., persikėlimas iš vienos lovos į 
kitą. 

Išimtis: pagrindinės kūno padėties keitimas (d410) 

d 4208 Kitas patikslintas persikėlimas 

d 4209 Nepatikslintas persikėlimas 
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rllBf,I Kitas patikslintas ir nepatikslintas kūno padėties keitimas ir 
išlaikymas 

DAIKTŲ PAĖMIMAS, LAIKYMAS IR 

MANIPULIAVIMAS JAIS (d430-d449) 

allllJ Daiktų pakėlimas ir laikymas 
Daiktų pakėlimas arba jų perkėlimas iš vienos vietos į kitą, pvz., 
puoduko pakėlimas, kūdikio pernešimas iš vieno kambario į kitą. 

Apima: pakėlimą, laikymą delne, rankose arba ant peties, klubo, 
nugaros arba galvos; padėjimą 

d 4300 Pakėlimas 

Objekto paėmimas ir perkėlimas iš mažesnio į didesnį 
aukštį, pvz., stiklinės pakėlimas nuo stalo. 

d 4301 Laikymas plaštaka 
Objekto paėmimas iš vienos vietos ir perkėlimas į kitą 
plaštaka, pvz., stiklinės arba lagaminėlio išlaikymas 
plaštakoje. 

d 4302 Laikymas rankomis 
Objekto paėmimas iš vienos vietos ir perkėlimas į kitą 
plaštakomis ir rankomis, pvz., vaiko laikymas. 

d 4303 Laikymas ant pečių, klubo ir nugaros 
Paėmimas objekto iš vienos vietos ir perkėlimas į kitą, 
pasinaudojant pečiais, klubu ir nugara, pvz., išlaikant 
didelį ryšulį ar paketą. 

d 4304 Laikymas ant galvos 
Objekto paėmimas iš vienos vietos ir perkėlimas į kitą 
pasinaudojant galva, pvz., indo su vandeniu laikymas ant 
galvos. 

d 4305 Padėjimas 

Objekto padėjimas ant plokštumos ar paviršiaus, 
naudojantis rankomis, plaštakomis arba kitomis kūno 
dalimis, pvz., indo su vandeniu pastatymas ant grindų. 
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d 4308 Kitas patikslintas daiktų pakėlimas ir laikymas 

d 4309 Nepatikslintas daiktų pakėlimas ir laikymas 

rllm Daiktų judinimas kojomis 
Koordinuotas objektų judinimas kojomis ir pėdomis, pvz., 
kamuolio spyrimas arba dviračio pedalų mynimas. 

d 4350 Stūmimas kojomis 
Daiktų stūmimas kojomis ir pėdomis, pvz., kėdės 
pastūmimas pėda. 

d 4351 Spyrimas 
Daiktų išjudinimas kojomis ir pėdomis, pvz., kamuolio 
spyrimas. 

d 4358 Kitas patikslintas daiktų judinimas kojomis 

d 4359 Nepatikslintas daiktų judinimas kojomis 

IIIDJ Naudojimasis plaštaka tiksliems veiksmams 
Koordinuotų veiksmų atlikimas plaštaka ar pirštais, atsirenkant 
daiktus, jais manipuliuojant arba juos atlaisvinant, pvz., monetų 
nuo stalo surinkimas, laikrodžio rodyklės nustatymas, rankenos 
pasukimas. 

TFK 

Apima: atsirinkimą, (su)griebimą, manipuliavimą ir atlaisvinimą 

Išimtis: daiktų kėlimas ir laikymas (d430) 

d 4400 Paėmimas 

Mažų objektų paėmimas ir pakėlimas plaštaka ar pirštais, 
pvz., pieštuko paėmimas. 

d 4401 Sugriebimas 
Objekto sugriebimas ir išlaikymas viena ar abiem 
plaštakomis, pvz., įrankio ar durų rankenos sugriebimas. 

d 4402 Manipuliavimas 
Objektų kontrolė, nukreipimas ir padėties pataisymas 
pirštais ir plaštaka, pvz., monetų ar kitų smulkių objektų 
čiupinėjimas. 
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d 4403 Atlaisvinimas 
Objektų atlaisvinimas plaštaka ir pirštais taip, kad jie kristų 
ar užimtų kitą padėtį, pvz., drabužių patvarkymas, kad jie 
gerai gulėtų. 

d 4408 Kitas patikslintas naudojimasis plaštaka tiksliems 
veiksmams 

d 4409 Nepatikslintas naudojimasis plaštaka tiksliems 
veiksmams 

Dm Naudojimasis ranka 
Koordinuotų judesių atlikimas rankomis ir plaštaka judinat 
objektus arba manipuliuojant jais, pvz., durų rankenos pasukimas, 
daikto metimas arba jo pagavimas. 

Apima: objektų traukimą ir stūmimą; siekimą; plaštakos ir rankų 
pasukimą ir sukiojimą; traukimą; pagavimą 

Išimtis: naudojimasis plaštaka tiksliems veiksmams (d440) 

d 4450 Traukimas 
Objekto traukimas ranka link savęs, arba iš vienos vietos į 
kitą, pvz., durų atidarymas į save. 

d 4451 Stūmimas 

Objekto stumimas nuo savęs, arba iš vienos vietos į kitą, 
pvz., gyvūno stūmimas atgal. 

d 4452 Siekimas 
Pastangos pasiekti paliesti arba pagriebti objektą ranka, 
pvz., siekimas paimti toliau ant stalo esančią knygą. 

d 4453 Sukimas arba sukaliojimas 
Objekto pasukimas, susukimas arba surišimas, pvz., 
naudojantis įrankiais. 

d 4454 Metimas 
Objekto pakėlimas ir pasiuntimas tam tikra jėga judėti oru, 
pvz., kamuolio pamėtėjimas. 
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d 4455 Pagavimas 
Judančio objekto sučiupimas ranka, norint jį sustabdyti ar 
sulaikyti, pvz., kamuolio pagavimas. 

d 4458 Kitas patikslintas naudojimasis ranka 

d 4459 Nepatikslintas naudojimasis ranka 

IIIDJ Kitas patikslintas ir nepatikslintas daiktų paėmimas, laikymas 
ir manipuliavimas jais 

ĖJIMAS IR JUDĖJIMAS (d450-d469) 

anm Ėjimas 
Judėjimas paviršiumi kojomis taip, kad kojos pakaitomis remiasi į 
pagrindą, t. y. judėjimas žingsnis po žingsnio, pvz., paprastas ar 
lėtas vaikščiojimas, ėjimas pirmyn, atgal arba šonu. 

Apima: ėjimą trumpais atstumais; ėjimą skirtingais paviršiais; 
kliūčių apėjimą 

Išimtys: persikėlimas (d420); judėjimas kitais negu ėjimas būdais 
(d455) 

d 4500 Ėjimas trumpais atstumais 
Ėjimas trumpesniu negu vienas kilometras atstumu, pvz., 
vaikščiojimas po kambarius ar koridoriais, pastatuose arba 
trumpu atstumu už pastato ribų. 

d 4501 Ėjimas ilgais atstumais 
Ėjimas didesniu nei vienas kilometras atstumu, pvz., 
ėjimas per kaimą ar miestą, tarp kaimų arba atvira vieta. 

d 4502 Ėjimas skirtingais paviršiais 
Ėjimas nuožulniais, gruoblėtais arba judančiais paviršiais, 
pvz., ėjimas žole, žvyrkeliu, ledu, sniegu, laivo deniu, 
traukinio vagono ar kitos transporto priemonės 
koridoriumi. 

d 4503 Ėjimas pro kliūtis 
Ėjimas paviršiumi, kai reikia išvengti nejudančių arba 
judančių objektų - žmonių, gyvūnų, daiktų, transporto 
priemonių, pvz., vaikščiojimas parduotuvėje, ėjimas per 
žmonių grūstį arba judančio transporto aplinkoje. 
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d 4508 Kitas patikslintas ėjimas 

d 4509 Nepatikslintas ėjimas 

E!llil Judėjimas kitais negu ėjimas būdaisA8 

Judėjimas iš vienos vietos į kitą kitais negu ėjimas būdais; tai 
galėtų būti, pvz., kopimas, bėgimas gatve, liuoksėjimas, lakstymas, 
virtimas kūliais, bėgimas pro kliūtis. 

Apima: ropojimą ir šliaužimą, kopimą, bėgimą, šokinėjimą, virtimą 
kūliais ir bėgimą pro kliūtis 

Išimtys: persikėlimas (d420); ėjimas (d450) 

d 4550 Ropojimas ir šliaužimas 
Judėjimas kniūbsčia iš vienos vietos į kitą remiantis 
delnais, delnais ir rankomis, keliais. 

d 4551 Kopimas 
Judėjimas visu kūnu aukštyn arba žemyn, su kliūtimis arba 
be jų, pvz., lipimas kopėčiomis, laiptais, trapais ar ant 
kelkraščio, kopimas uolomis. 

d 4552 Bėgimas 

Judėjimas greitu žingsniu taip, kad abi kojos vienu metu 
gali būti atitrūkusios nuo pagrindo. 

d 4553 Pašokimas ir šokinėjimas 
Judėjimas į viršų kojas atplėšiant nuo pagrindo, jas 
sulenkiant ir vėl ištiesiant, pvz., šokinėjimas viena koja, 
šuoliavimas, liuoksėjimas, pašokimas, šuolis į vandenį. 

d 4554 Plaukimas 
Slinkimasis vandenyje galūnių ir kūno judesiais, 
nesiremiant į dugną. 

d 4558 Kitas patikslintas judėjimas kitais negu ėjimas būdais 

d 4559 Nepatikslintas judėjimas kitais negu ėjimas būdais 

•• AnghškaJame originale yra Movmg around (Judė11mas č,a pat, v1eto1e) Iš t1knųų kalbama ap,e JUdeJ1mą 

k1ta1s būdais, pvz., begirnas, kuris gah būt, realizuotas ir dideliais atstumais, t y ne čia pat 
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l!lmlJ Judėjimas po įvairias vietas 
Ėjimas arba judėjimas po įvairias vietas ir esant įvairioms 
situacijoms, pvz., vaikščiojimas po kambarius, pastate, miesto 
gatve. 

Apima: judėjimą savo namuose, lipimą, ropojimą ir šliaužimą 
namuose; ėjimą ar kitokįjudėjimą ne savo namuose, o kitame 
pastai~ arba lauke 

d 4600 Judėjimas namuose 
Ėjimas arba kitoks judėjimas namuose - kambaryje, iš 
kambario į kambarį, po visą gyvenamąjį plotą. 

Apima: judėjimą iš aukšto į aukštą, į balkoną, į prieangį, į 
kiemą ir jame arba sode 

d 4601 Judėjimas kituose pastatuose 
Ėjimas ir judėjimas kituose negu savo gyvenamieji namai 
statiniuose, pvz., judėjimas kitų žmonių namuose, 
privačiuose, bendruomenės ar viešuosiuose pastatuose, 
kitose uždarose vietose. 

Apima: judėjimą visose pastatų ir kitų uždarų patalpų 
vietose, tarp aukštų, viduje ir išorėje, aplink pastatą, tiek 
privatų, tiek viešąjį 

d 4602 Judėjimas už namų ir kitų pastatų ribų 
Ėjimas ir kitoks judėjimas už namų ir pastatų artimais ar 
tolimais atstumais, nesinaudojant asmeniniu ar viešuoju 
transportu, pvz., vaikščiojimas po miestą arba kaimą. 

Apima: vaikščiojimą ir kitokįjudėjimą gretimomis 
gatvėmis, po kaimą, miestelį arba didmiestį; judėjimą tarp 
miestų. t. y. dideliais atstumais, nesinaudojant transportu. 

d 4608 Kitas patikslintas judėjimas po įvairias vietas 

d 4609 Nepatikslintas judėjimas po įvairias vietas 

11m1 Judėjimas naudojantis judėjimo priemonėmis 
Judėjimas iš vietos į vietą ir skirtingais paviršiais, naudojantis 
judėjimą palengvinančiomis specifinėmis priemonėmis arba 
priemonėmis, kurios padeda pasirinkti kitą kelią, pvz., judėjimas 
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pačiūžomis, slidėmis, povandeninio judėjimo įranga, ratkėde 
(vežimėliu) arba pasitelkiant vaikštynes. 

Išimtys: persikėlimas (d420); ėjimas (d450); judėjimas kitais negu 
ėjimas būdais (d455); naudojimasis transportu (d470); vairavimas 
(d475) 

am Kitas patikslintas ir nepatikslintas ėjimas ir judėjimas 

JUDĖJIMAS NAUDOJANTIS TRANSPORTU 

(d470-d489) 

111111 Naudojimasis transportu 
Naudojimasis transportu kaip keleiviui, pvz., važiavimas 
automobiliu arba autobusu vairuojant kitam, rikša, maršrutiniu 
taksi, gyvulių tempiama važiavimo priemone, viešuoju ar privačiu 
taksi, traukiniu, tramvajumi, metro, valtimi arba lėktuvu. 

Apima: naudojimąsi žmogaus varomu transportu; naudojimąsi 
privačiu arba viešuoju motorizuotu transportu 

Išimtys: judėjimas naudojantis judėjimo priemonėmis (d465); 
vairavimas (d475) 

d 4700 Naudojimasis žmogaus varomu transportu 
Judėjimas kaip keleiviui transporto priemonėmis, kurias 
varo vieno ar daugiau žmonių jėga; pvz., važiavimas rikša, 
plaukimas irkline valtimi. 

d 4701 Naudojimasis privačiu motorizuotu transportu 
Judėjimas keleiviui privačiu motorizuotu transportu ant 
žemės, vandenyje arba ore, pvz., važiavimas taksi, 
skridimas privačiu lėktuvu ar plaukimas privačiu 
motorlaiviu. 

d 4702 Naudojimasis viešuoju motorizuotu transportu 
Judėjimas kaip keleiviui viešuoju motorizuotu transportu 
ant žemės, vandenyje arba ore, pvz., važiavimas autobusu, 
traukiniu arba metro, skridimas lėktuvu. 

d 4708 Kitas patikslintas naudojimasis transportu 

d 4709 Nepatikslintas naudojimasis transportu 
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allil Vairavimas 
Valdymas motorizuotos ar gyvulių traukiamos transporto 
priemonės ir judėjimas laisvai pasirenkama kryptimi arba turėjimas 
savo dispozicijoje bet kokios transporto priemonės, pvz., 
automobilio, dviračio, valties arba gyvulių traukiamos priemonės. 

Apima: žmogaus varomų. gyvulių traukiamų ir motorizuotzĮ 
transporto priemonių valdymą 

Išimtys: judėjimas naudojantis judėjimo priemonėmis (d465); 
naudojimasis transportu (d470) 

d 4750 Žmogaus varomos transporto priemonės valdymas 
Žmogaus varomų priemonių, pvz., dviračio, triračio arba 
irklinės valties, valdymas. 

d 4751 Motorizuotos transporto priemonės valdymas 
Motorizuotos transporto priemonės, pvz., automobilio, 
motociklo, motorlaivio arba lėktuvo, valdymas. 

d 4752 Gyvulių traukiamos transporto priemonės valdymas 
Transporto priemonės, kurią traukia gyvuliai, valdymas, 
pvz., vadeliojimas arklio traukiamo vežimo arba karietos. 

d 4758 Kitas patikslintas vairavimas 

d 4759 Nepatikslintas vairavimas 

DmlJ Jojimas 
Keliavimas ant gyvulio, pvz., arklio, jaučio, buivolo, kupranugario 
arba dramblio, nugaros. 

9ED Kitas patikslintas ir nepatikslintas judėjimas naudojantis 
transportu 

rllm:J Kitas patikslintas judamumas 

DIDI Nepatikslintas judamumas 
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5 SKYRIUS 
..., -

SAVIPRIEZIURA 

Šis skyrius apie savipriežiūrąA8 - prausimąsi ir šluostymąsi rankšluosčiu, 
viso kūno ir jo dalių priežiūrą, rengimąsi, valgymą ir gėrimą, rūpinimąsi 
savo sveikata. 

llllrlJ Prausimasis ir maudymasis 
Viso kūno ar jo dalių prausimas arba plovimas vandeniu ir 
šluostymas, bei atitinkamų valymo ir sausinimo medžiagų ir būdų 
naudojimas, pvz., maudymasis vonioje, po dušu, rankų, kojų ir 
plaukų plovimas, veido prausimas, taip pat šluostymasis 
rankšluosčiu. 

Apima: kūno dalių prausimą ir plovimą, maudymąsi; 
nusišluostymą ir džiovinimąsi 

Išimtys: kūno dalių priežiūra (d520); naudojimasis tualetu (d530) 

d 5100 Kūno dalių prausimas ir plovimas 
Vandens, muilo ir kitų priemonių naudojimas prausiantis 
arba plaunant atskiras kūno dalis, pvz., rankas, veidą, 
kojas, plaukus, nagus. 

d 5101 Maudymasis 
Vandens, muilo ir kitų priemonių naudojimas maudant 
visą kūną po dušu arba vonioje. 

d 5102 Nusišluostymas ir džiovinimasis 
Rankšluosčio ir kitų sausinimo priemonių naudojimas 
nušluostymui ar nusausinimui tiek viso kūno, tiek jo dalių 
po maudymosi, prausimosi arba plovimo. 

d 5108 Kitas patikslintas prausimasis ir maudymasis 

d 5109 Nepatikslintas prausimasis ir maudymasis 

•• Angliškajame TFK variante vartojama sąvoka self-care. kurtos vertimas galetų būti ir rūpm1mas1s 

savim, arba sa„ęs priežiūra. Tačiau socialinės paramos srityje pavienis žodis care verčiamas hetuv1ška1s 

at1t1kmenim1s priežiūra ir globa Ir skyrtuJe pristatomos kategorijos (pvz., prausimasis, nagų priežiūra. 
nusirengimas) atspindi ne liek rūpinimosi, kiek priežiūros sąvoką. Todel mes ir siūlome naujadarą 

sav1priež1ūra Lietuvių kalboje yra daug panaštų žodžių Junginių (pvz, saviaukla, sav,analt=e, sav,:ma, 

savidrausmė). 
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amJ Kūno dalių priežiūra 
Tai atskirų kūno dalių, pvz., odos, veido, dantų, plaukų, nagų ir 
lyties organų, priežiūra, kai nepakanka vien tik prausimo ir 
plovimo. 

Apima: odos, dantų. plaukų. pirštų ir kojų nagų priežiūrą 

TFK 

Išimtys: prausimasis ir maudymasis (d510); naudojimasis tualetu 
(d530) 

d 5200 Odos priežiūra 
Rūpinimasis odos paviršiumi ir drėgnumu, pvz., 
nuospaudų ir suragėjimų šalinimas, naudojimasis 
vilgomaisiais skysčiais ir kita kosmetika. 

d 5201 Dantų priežiūra 

Rūpinimasis dantų švara, pvz., dantų valymas šepetėliu, 
dantų siūlais, dantų protezų ir ortezų priežiūra. 

d 5202 Plaukų priežiūra 

Rūpinimasis galvos ir veido plaukais, pvz., šukavimas, 
šukuosenos darymas, skutimasis, kirpimas. 

d 5203 Rankų nagų priežiūra 

Rankų nagų valymas, karpymas ir šlifavimas. 

d 5204 Kojų nagų priežiūra 

Kojų nagų valymas, karpymas ir šlifavimas 

d 5208 Kita patikslinta kūno dalių priežiūra 

d 5209 Nepatikslinta kūno dalių priežiūra 

111111 Naudojimasis tualetuA8 

Žmogaus organizmo atliekų šalinimo valdymas (šlapinimasis, 
tuštinimasis, mėnesinių priežiūra) ir apsivalymas po to. 

AB AnghškaJame origmale vartoJama sąvoka t01let111g, kurią Nai1Ja1asis Oksfordo anglų kalbos žodynas 

(200 l) aiškma kaip pagalbą vaikui ar negaham asmemm naudoJantts tualetu. Dvikalbiuose anglų-lietuvių 
ar anglų-rusų žodynuose žodžio toilet veiksmažodmes formos vertimas nepateikiamas. Čia vartodami 

sąvoką naudojimasis tualetu mes turime omenyJe ir savarankią veiklą, ir veiklą, atitekamą pageibsimi 

kitiems (šitai nurodo ir mmetas Oksfordo žodynas) Tačiau d430 kategoriJos turinys išreiškiamas 
konkretesnėmis sąvokomis šlapinimasis ( o ne 11audoJ1masis tualetu šlapinantis), tušttmmasis ( o ne 

naudo1imasis tualetu tuštinantis). Kitaip tariant, tos sąvokos sutampa su Kūno fimkci111 alltmkamomis 

sąvokomis, tačiau Veiklų ir dalyvumo skyriuJe JOS vartoJamos veiklų prasme. 
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Apima: šlapinimosi, tuštinimosi ir mėnesinių priežiūrą 

Išimtys: prausimasis ir maudymasis (d510); kūno dalių priežiūra 
(d520) 

d 5300 Šlapinimosi valdymas 
Rūpinimasis šlapinimosi reikalais, pvz., poreikio šlapintis 
nustatymas, tinkamos kūno padėties pasirinkimas, 
tinkamos šlapinimuisi vietos susiradimas, drabužių 
patvarkymas iki ir po šlapinimosi, apsivalymas 
nusišlapinus. 

d 5301 Tuštinimosi valdymas 
Rūpinimasis tuštinimosi reikalais, pvz., poreikio tuštinti 
nustatymas, tinkamos kūno padėties pasirinkimas, 
tinkamos tuštinimuisi vietos susiradimas, drabužių 
patvarkymas iki ir po tuštinimosi, apsivalymas išsituštinus. 

d 5302 Mėnesinių priežiūra 

Mėnesinių numatymas ir savęs prisižiūrėjimas jų metu, 
pvz., naudojimasis įklotais ir tam skirtais rankšluostėliais. 

d 5308 Kitas patikslintas naudojimasis tualetu 

d 5309 Nepatikslintas naudojimasis tualetu 

allDJ Rengimasis 
Koordinuotų apsirengimo ir nusirengimo veiksmų atliktis, batų 
apsiavimas ir nusiavimas, drabužių ir avalynės pasirinkimas pagal 
oro ir klimato sąlygas, pvz., marškinių, sijono, palaidinukės, 
apatinių baltinių ir palto užsivilkimas ir nusivilkimas, kelnių, 
glaudžių ir pirštinių užsimovimas ir nusimovimas, palto, 
apsisiautimas ir nusisiautimas, pusbačių, aulinių batų, sandalų ir 
šlepečių apsiavimas ir nusiavimas, skrybėlės, sario ir kimono 
užsidėjimas ir nusiėmimas ir pan. 

Apima: apsirengimą ir nusirengimą, avalynės apsiavimą ir 
nusiavimą, tinkamos aprangos pasirinkimą 

d 5400 Drabužių užsivilkimas 
Tai koordinuoti atskirų kūno dalių apvilkimo drabužiais 
veiksmai, pvz., drabužių apsivilkimas per galvą, rankų, 
pečių, apatinės ir viršutinės kūno dalių apvilkimas; 
pirštinių užsimovimas ir šalmo užsidėjimas. 
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d 5401 Drabužių nusivilkimas 
Tai koordinuoti drabužių nuvilkimo nuo atskirų kūno dalių 
veiksmai, pvz., drabužių nusivilkimas per galvą, drabužių 
nuvilkimas nuo rankų, pečių, apatinės ir viršutinės kūno 
dalių; pirštinių nusimovimas ir šalmo nusiėmimas. 

d 5402 Apsiavimas 
Tai koordinuoti puskojinių arba kojinių užsimovimo bei 
avalynės apsiavimo veiksmai. 

d 5403 Nusiavimas 
Tai koordinuoti kojinių arba puskojinių nusimovimo ir 
avalynės nusiavimo veiksmai. 

d 5404 Tinkamos aprangos pasirinkimas 
Rengimasis pagal tam tikroje visuomenėje egzistuojančias 
implicitiškas arba eksplicitiškas taisykles ir normas, 
atsižvelgiant į oro ir klimato sąlygas. 

d 5408 Kitas patikslintas rengimasis 

d 5409 Nepatikslintas rengimasis 

rlBIJ Maitinimasis 
Tam tikrai kultūrai priimtais koordinuotais veiksmais patiekto 
maisto vartojimas, pvz., maisto smulkinimas arba pjaustymas, 
butelių ar kitų indų atidarymas, naudojimasis valgomaisiais 
įrankiais, užkandžiavimas, puotavimas ir vaišinimasis pietumis. 

Išimtis: gėrimas (d560) 

llm Gėrimas 
Tai gėrimo laikymas, gėrimo veiksmai, gėrimo vartojimas 
kultūriškai priimtais būdais, gėrimų maišymas, suplakimas ir 
gryninimas, butelių ir kitų indų atidarymas, gėrimas per šiaudelį 
arba tekančio vandens (pvz., iš šaltinio arba krano); maitinimasis 
krūtimi. 

rllillJ Rūpinimasis savo sveikata 
Tai fizinio komforto ir fizinės sveikatos bei psichinės gerovės 
siekimas, pvz., stengimasis neperkaisti ir neperšalti, subalansuotos 
mitybos laikymasis, fizinio aktyvumo tam tikro lygio palaikymas, 
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žalingų įtakų sveikatai vengimas, saugaus sekso praktikavimas, 
įskaitant ir naudojimąsi prezervatyvais, grūdinimasis ir reguliarus 
sveikatos tikrinimasis. 

Apima: rūpinimąsi fizine gerove; rūpinimąsi gera mityba ir gera 
organizmo būkle; rūpinimąsi sveikata 

d 5700 Rūpinimasis fizine gerove 
Rūpinimasis pagrindiniais savo poreikiais, patogia kūno 
padėtimi, siekimas neperkaisti arba nepersišaldyti, turėti 
tinkamą apšvietimą. 

d 5701 Rūpinimasis gera mityba ir kūno forma 
Rūpinimasis reikiamų maisto medžiagų patekimu į 
organizmą, jų rinkimasis, geros kūno formos palaikymas. 

d 5702 Sveikatos palaikymas 
Rūpinimasis tuo ir darymas to, kas reikalinga savo 
sveikatai palaikyti tiek reaguojant į sveikatos rizikos 
veiksnius, tiek užbėgant už akių galimoms ligoms, pvz., 
profesionalios pagalbos ieška; laikymasis medicininių ir 
sveikatos priežiūros nurodymų; vengimas sveikatai 
kenksmingų veiksnių - fizinio pažeidimo, užkrečiamųjų 
ligų, narkotikų ar kenksmingų medžiagų vartojimo ir 
lytiniu būdu plintančių ligų. 

d 5708 Kitas patikslintas rūpinimasis savo sveikata 

d 5709 Nepatikslintas rūpinimasis savo sveikata 

aml Kita patikslinta savipriežiūra 

rllDJ Nepatikslinta savipriežiūra 
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6 SKYRIUS 

NAMŲ VEIKLOS 

Skyriuje apibūdinamos žmogaus kasdienio namų gyvenimo veiklosA8 . Joms 
priskiriami būsto, maisto, drabužių ir kitų būtinų dalykų įsigijimas, namų 
apyvoka, švarinimasis, remontas, rūpinimasis kitais namų ūkio asmenimis ir 
objektais, pagalba kitiems. 

BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ ĮSIGIJIMAS (d610-d629) 

rllilllJ Būsto įsigijimas 
Buto arba kitokio būsto pirkimas, išsinuomavimas, apstatymas 
baldais ir sutvarkymas. 

Apima: būsto pirkimą arba išsinuomavimą, jo apstatymą baldais 

Išimtys: daiktų ir paslaugų įsigijimas (d620); namų ūkio objektų 
priežiūra (d650) 

d 6100 Būsto pirkimas 
Namo, buto ar kito būsto pirkimas. 

d 6101 Būsto išsinuomavimas 
Namo, buto ar kitokio būsto įsigijimas nuomos teise. 

d 6102 Būsto apstatymas baldais 
Parūpinimas būstui baldų, jo apstatymas ir pritaikymas, 
aprūpinimas įranga, papuošimas. 

d 6108 Kitas patikslintas būsto įsigijimas 

d 6109 Nepatikslintas būsto įsigijimas 

amJ Daiktų ir paslaugų įsigijimas 
Daiktų ir paslaugų, reikalingų kasdieniam gyvenimui, atsirinkimas, 
įsigijimas ir atgabenimas į namus, pvz., maisto produktų, gėralų, 
drabužių, valomųjų ir higienos priemonių, kuro, namų apyvokos 

'
8 AnghškaJame ongmale 6 skynus pavadmtas Domest,c l,fe, kuno pažodims vertimas būtų Gyvenimas 

namuose. Tačiau visas skyriaus turmys skirtas konkrečių namų veiklų klasifikavimui Todel lietuviškajame 
vertime skyriaus pavadmimui ir vartojame denn1 namų 1·e1klos. 
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daiktų, indų, buities prietaisų ir įrankių pasirinkimas, įsigijimas, 
atsivežimas ir laikymas; rūpinimasis komunalinėmis ir kitomis 
namų ūkio paslaugomis. 

Apima: apsipirkimą ir buities reikmenų įsigijimą 

Išimtis: būsto įsigijimas (d610) 

d 6200 Apsipirkimas 
Kasdienei buičiai reikalingų daiktų ir paslaugų pirkimas 
už pinigus (įskaitant ir tokio pirkimo instruktavimą bei 
priežiūrą, kai tai daro kiti), pvz., maisto produktų, gėralų, 
higienos priemonių, namų apyvokos daiktų ir drabužių 
išsirinkimas parduotuvėje arba turguje; reikalingų prekių 
kokybės ir kainų lyginimas, svarstymas ir užmokėjimas už 
išsirinktas prekes arba paslaugas, taip pat prekių 
atsivežimas. 

d 6201 Apsirūpinimas būtiniausiais dalykais 
Daiktų ir paslaugų, reikalingų kasdienei buičiai, įsigijimas 
ne pirkimo už pinigus būdu (įskaitant ir instruktavimą bei 
priežiūrą, kai tai daro tarpininkai), pvz., daržovių ar 
derliaus nuėmimas, apsirūpinimas vandeniu ir kuru. 

d 6208 Kitas patikslintas daiktų ir paslaugų įsigijimas 

d 6209 Nepatikslintas daiktų ir paslaugų įsigijimas 

l!mJ Kitas patikslintas ir nepatikslintas būtiniausių reikmenų 
įsigijimas 

NAMŲ ŪKIO DARBAI (d630-d649) 

lmJ Valgio ruošimas 
Paprasto ir sudėtingo valgio ruošimo planavimas, ruošimas ir 
patiekimas sau ir kitiems, pvz., valgiaraščio sudarymas, maisto ir 
gėralų parinkimas, ruošiamo valgio komponentų derinimas, virimas 
kaitinant, šaltų patiekalų ir gėralų ruošimas, valgio patiekimas. 

Apima: paprastų ir sudėtingų valgių gaminimą 

Išimtys: maitinimasis (d550); gėrimas (d560); daiktų ir paslaugų 
įsigijimas (d620); namų apyvoka (d640); namų ūkio objektų 
priežiūra (d650); pagalba kitiems (d660) 

171 



Veiklos 1r da/yvumas TFK 

d 6300 Paprasto valgio ruošimas 
Valgio iš nedidelio sudedamųjų dalių skaičiaus ruošimo 
planavimas, gaminimas paprastais būdais ir patiekimas, 
pvz., užkandžio arba mažo kiekio valgio gaminimas, 
maisto sudedamųjų dalių, tokių kaip ryžiai ir bulvės, 
apdorojimas smulkinimu, plakimu, virimu ir šildymu. 

d 6301 Sudėtingo valgio ruošimas 
Valgio iš daugelio sudedamųjų dalių ruošimo sudėtingais 
būdais planavimas, gaminimas ir patiekimas, pvz., valgio 
iš kelių patiekalų ruošimas, įvairiopas maisto sudedamųjų 
dalių apdorojimas: skutimas, lupimas, pjaustymas 
griežinėliais, maišymas, (už)minkymas, plakimas, taip pat 
maisto pristatymas ir patiekimas kultūrai ir atvejui 
tinkamu būdu. 

d 6308 Kitas patikslintas valgio ruošimas 

d 6309 Nepatikslintas valgio ruošimas 

mDJ Namų apyvoka 
Namų ūkio tvarkymas - švarinimasis, drabužių skalbimas, 
naudojimasis buities prietaisais, maisto laikymas, atliekų šalinimas, 
pvz., grindų šlavimas, langų, sienų ir kitų paviršių šluostymas arba 
plovimas; atliekų rinkimas ir šalinimas; kambarių, klozetų ir stalčių 
tvarkymas; drabužių rūšiavimas, skalbimas, džiovinimas ir 
lyginimas; apavo valymas; naudojimasis šluotomis, šepečiais ir 
dulkių siurbliais; naudojimasis skalbyklėmis, džiovintuvais ir 
lygintuvais. 

Apima: patalynės ir drabužių skalbimą ir džiovinimą; virtuvės ir 
jos rakandų valymą; gyvenamųjų patalpų valymą; naudojimąsi 
buities prietaisais, kasdienių reikmenų laikymą ir šiukšlių šalinimą 

Išimtys: būsto įsigijimas (d610); daiktų ir paslaugų įsigijimas 
(d620); valgio ruošimas (d630); namų ūkio objektų priežiūra 
(d650); pagalba kitiems (d660). 

d 6400 Patalynės ir drabužių skalbimas bei džiovinimas 
Drabužių ir patalynės skalbimas rankomis ir jų 
džiovinimas iškabinus. 
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d 6401 Virtuvės ir jos rakandų valymas 
Valymasis pagaminus maistą, pvz., lėkščių, keptuvių, 
puodų ir kitų rakandų plovimas, maisto gaminimo ir 
valgymo vietos grindų bei stalų valymas. 

d 6402 Gyvenamojo ploto valymas 
Namų gyvenamosios dalies valymas, pvz., grindų 
šveitimas ir dulkių valymas, šlavimas, plovimas plaušine, 
langų, sienų, vonios kambario, tualeto ir baldų valymas. 

d 6403 Naudojimasis buities prietaisais 
Naudojimasis įvairių rūšių buities prietaisais, pvz., 
skalbyklėmis, džiovintuvais, lygintuvais, dulkių siurbliais, 
indaplovėmis. 

d 6404 Kasdienių buities reikmenų laikymas 
Maisto, gėralų, drabužių ir kitų kasdienės buities reikmenų 
laikymas; maisto paruošimas ir konservavimas uždarant 
metaliniais dangteliais, sūdant, užšaldant, maisto 
išlaikymas šviežio ir saugojimas nuo gyvių. 

d 6405 Šiukšlių šalinimas 
Namų ir jų aplinkos šiukšlių surinkimas ir paruošimas 
šalinimui, naudojimasis šiukšlių šalinimo įrenginiais; 
šiukšlių deginimas. 

d 6408 Kita patikslinta namų apyvoka 

d 6409 Nepatikslinta namų apyvoka 

mm Kiti patikslinti ir nepatikslinti namų ūkio darbai 

NAMŲ ŪKIO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PAGALBA 

KITIEMS (d650-d669) 

amJ Namų ūkio objektų priežiūra 
Namų ūkio objektų priežiūra ir remontas, įskaitant patį namą ir 
visa, kas jame yra, - drabužius, mašinas ir pagalbinius įrenginius, 
augalus ir gyvūnus, pvz., kambarių dažymas arba tapetavimas, 
baldų išdėstymas, vandentiekio taisymas, įrangos gero veikimo 
užtikrinimas, augalų laistymas, kambarinių gyvūnėlių ir naminių 
gyvūnų priežiūra. 
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Apima: drabužių siuvimą ir taisymą; būsto, baldų ir buities 
prietaisų priežiūrą; mašinų priežiūrą; pagalbinės technikos 
priežiūrą; būsto vidaus ir išorės augalų ir gyvūnų priežiūrą 

Išimtys: būsto įsigijimas (d6IO); daiktų ir paslaugų įsigijimas 
(d620); namų apyvoka (d640); pagalba kitiems (d660); mokamas 
darbas (d850) 

d 6500 Drabužių darymasis ir taisymas 
Tai drabužių siuvimasis ir taisymas, pvz., drabužių siūlių 
susiuvimas, adymas arba lopymas; sagų arba segtukų 
pakeitimas; drabužių lyginimas, pakabinimas ir avalynės 
šveitimas. 

Išimtis: naudojimasis buities prietaisais (d6403) 

d 6501 Būsto ir baldų priežiūra 
Būsto, jo išorės, vidaus priežiūra, remontas (pvz., 
dažymas), instaliuotos įrangos ir baldų remontas, 
naudojimasis reikiamais remonto įrankiais. 

d 6502 Buities prietaisų priežiūra 
Maisto gaminimo, valymo ir remonto darbų įrangos 
priežiūra ir taisymas, pvz., įrangos tepimas, įrankių 
taisymas ir skalbyklės priežiūra. 

d 6503 Transporto priemonių priežiūra 
Motorizuotų ir nemotorizuotų asmeninio naudojimo 
transporto priemonių priežiūra ir taisymas, įskaitant 
dviračius, vežimus, automobilius ir valtis. 

d 6504 Pagalbinės technikos priežiūra 
Pagalbinių priemonių, pvz., protezų, ortezų, kitų 
pagalbinių namų apyvokos ar asmeninio naudojimo 
įrenginių priežiūra ir taisymas; judamumo pagalbinės 
technikos (pvz., lazdelės, vaikštynės, ratkėdės ir skuterio) 
priežiūra ir taisymas; bendravimo ir rekreacijos priemonių 
priežiūra. 

d 6505 Būsto vidaus ir išorės augalų priežiūra 
Rūpinimasis augalais, esančiais būsto viduje arba lauke, 
pvz., augalų sodinimas, laistymas ir tręšimas; daržovių 
auginimas asmeniniam vartojimui. 
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d 6506 Gyvūnų priežiūra 

Kambarinių gyvūnėlių ir naminių gyvūnų priežiūra, pvz., 
maitinimas, valymas, kailio tvarkymas ir dresavimas; 
gyvūnų priežiūros numatymas, jei reikia kur nors išvykti. 

d 6508 Kita patikslinta namų ūkio objektų priežiūra 

d 6509 Nepatikslinta namų ūkio objektų priežiūra 

amJ Pagalba kitiems 
Pagalbos kitiems namų ūkio nariams teikimas jiems mokantis, 
bendraujant, rūpinantis savimi, judant tiek būsto viduje, tiek už jo 
ribų; rūpinimasis namų ūkio narių ir kitų asmenų gerove. 

Apima: pagalba kitiems prižiūrėti save, judėti, bendrauti, palaikyti 
santykius, maitintis arba rūpintis sveikata 

Išimtis: mokamas darbas (d850) 

d 6600 Pagalba kitiems prižiūrėti save 
Pagalba namų ūkio nariams ir kitiems asmenims 
pasirūpinti savimi, įskaitant paramą valgant, maudantis ir 
rengiantis; ligotų ir nepajėgių savarankiai rūpintis savimi 
namų ūkio narių arba vaikų priežiūra; pagalba naudotis 
tualetu. 

d 6601 Pagalba kitiems judėti 
Pagelbėjimas namų ūkio nariams arba kitiems judėti už 
būsto ribų, pvz., po kaimyniją arba vykstant į miestą, į 
mokyklą, darbovietę arba į kitą reikiamą vietą. 

d 6602 Pagalba kitiems bendrauti 
Pagelbėjimas namų ūkio nariams ir kitiems bendrauti, 
pvz., pagelbėjimas susikalbėti, parašyti arba perskaityti. 

d 6603 Pagalba kitiems palaikyti santykius 
Pagelbėjimas namų ūkio nariams ir kitiems sąveikauti 
tarpusavyje, pvz., užmegzti, palaikyti ir nutraukti 
santykius. 

d 6604 Pagalba kitiems maitintis 
Pagelbėjimas namų ūkio nariams ir kitiems maitintis, pvz., 
pasiruošti valgį ir valgyti. 
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d 6605 Pagalba kitiems prisižiūrėti sveikatą 
Pagelbėjimas namų ūkio nariams ir kitiems gauti formalias 
arba neformalias sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., 
rūpinimasis, kad reguliariai būtų tikrinama vaikų sveikata, 
kad senyvas giminaitis gautų reikiamų vaistų. 

d 6608 Kita patikslinta pagalba kitiems 

d 6609 Nepatikslinta pagalba kitiems 

amJ Kita patikslinta ir nepatikslinta namų ūkio objektų priežiūra ir 
pagalba kitiems 

l!Dl3 Kitos patikslintos namų veiklos 

IB Nepatikslintos namų veiklos 
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7 SKYRIUS 

TARPASMENINIAI SANTYKIAI 

IR SĄVEIKOS 

Skyriuje aprašomos veiklos ir užduotys, reikalingos realizuojant situaciškai 
ir socialiai tinkamas sąveikas ir santykius su kitais žmonėmis 
(nepažįstamais, draugais, giminaičiais, šeimos nariais ir mylimaisiais). 

BENDROSIOS TARPASMENINĖS SĄVEIKOS 
(d710-d729) 

1111111 Elementariosios ~arpasmeninės sąveikos 
Socialiai ir situaciškai priimtinas sąveikavimas su kitais žmonėmis, 
pvz., dėmesio ir pagarbos rodymas, kai to reikia, arba reagavimas į 
kitų jausmus. 

Apima: pagarbos, šilumos, pripažinimo ir pakantos rodymą 
sąveikaujant; reagavimą į kritiką ir socialinius santykių požymius; 
priimtinąfizinį kontaktą sąveikaujant 

d 7100 Pagarba ir šiluma 
Socialiai ir situaciškai tinkamu būdu reiškiamo dėmesio ir 
pagarbos rodymas ir reagavimas, kai tai daro kiti. 

d 7101 Dėkingumas 

Socialiai ir situaciškai tinkamu būdu reiškiamo 
pasitenkinimo ir dėkingumo rodymas ir reagavimas, kai tai 
daro kiti. 

d 7102 Pakanta 
Socialiai ir situaciškai tinkamu būdu reiškiamo supratimo, 
pritarimo rodymas ir reagavimas, kai tai daro kiti. 

d 7103 Kritika 
Socialiai ir situaciškai tinkamu būdu atviros arba slaptos 
kitokios nuomonės ar nepritarimo rodymas ir reagavimas, 
kai tai daro kiti. 
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d 7104 Socialiniai signalai 
Socialiai ir situaciškai tinkamų signalų ir užuominų 
perdavimas ir reagavimas įjuos sąveikaujant su kitais. 

d 7105 Fizinis kontaktas 
Socialiai ir situaciškai tinkamo fizinio kontakto 
pasirinkimas ir reagavimas į tokį. 

d 7108 Kitos patikslintos elementariosios tarpasmeninės 
sąveikos 

d 7109 Nepatikslintos elementariosios tarpasmeninės sąveikos 

rllBIJ Sudėtingos tarpasmeninės sąveikos 
Sąveikų su kitais žmonėmis nustatymas ir palaikymas socialiai ir 
situaciškai priimtinu būdu, pvz., emocijų ir impulsų reguliavimas, 
žodinės ir fizinės agresijos kontrolė, išlikimas savarankiam 
tarpasmeninėse sąveikose, veikimas pagal socialiai priimtinas 
taisykles ir susitarimus. 

Apima: santykių plėtrą ir užbaigimą; elgesio reguliavimą 
sąveikaujant; sąveikavimą pagal socialines taisykles; socialinės 
erdvės palaikymą 

d 7200 Santykių plėtra 

Ilgalaikių ar trumpalaikių sąveikų pradėjimas ir 
palaikymas socialiai ir situaciškai priimtinu būdu, pvz., 
prisistatymas, draugystės arba profesinių santykių 
nustatymas ir plėtojimas, užmezgimas ryšių, kurie gali 
tapti nuolatiniai, romantiški ir intymūs. 

d 7201 Santykių nutraukimas 
Santykių nutraukimo skatinimas socialiai ir situaciškai 
tinkamu būdu, pvz., nutraukimas trumpalaikių santykių 
baigiantis vizitui, ilgalaikių santykių su draugais 
nutraukimas išvykstant į kitą miestą, santykių su 
bendradarbiais, kolegomis arba socialinių paslaugų 
teikėjais, romantiškų ir intymių santykių nutraukimas. 

d 7202 Elgesio reguliavimas sąveikaujant 
Emocijų ir impulsų, žodinės ir fizinės agresijos valdymas 
socialiai ir situaciškai tinkamu būdu sąveikaujant su kitais. 
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d 7203 Sąveikavimas pagal socialines taisykles 
Tai socialinės sąveikos, kai veikiama savarankiškai ir 
laikantis taisyklių, atitinkančių asmens vaidmenį, pareigas 
ir socialinį statusą. 

d 7204 Socialinės erdvės išlaikymas 
Socialiai, situaciškai ir kultūriškai tinkamo atstumo tarp 
savęs ir kitų įsisąmoninimas ir išlaikymas. 

d 7208 Kita patikslinta sudėtinga tarpasmeninė sąveika 

d 7209 Nepatikslinta sudėtinga tarpasmeninė sąveika 

alB'J Kitos patikslintos ir nepatikslintos bendrosios tarpasmeninės 
sąveikos 

SPECIFINIAI TARPASMENINIAI SANTYKIAI 

(d730-d779) 

alillJ Santykių užmezgimas su nepažįstamaisiais 
Laikino kontakto ir ryšių specialiais tikslais užmezgimas su 
nepažįstamaisiais, pvz., klausiant kelio arba ką nors perkant. 

aBDJ Formalūs santykiai 
Specifinių ryšių užmezgimas ir palaikymas formaliose vietose, 
pvz., su darbdaviu, su specialistais arba paslaugų teikėjais. 

Apima: ryšių palaikymą su valdžios atstovais, pavaldiniais arba 
sau lygiais asmenimis 

d 7400 Santykiai su valdžios asmenimis 
Formalių ryšių užmezgimas ir palaikymas su asmenimis, 
priklausančiais valdžiai, užimančiais aukštesnę socialinę 
padėtį arba turinčiais aukštesnį statusą, pvz., su darbdaviu. 

d 7401 Santykiai su pavaldiniais 
Santykių užmezgimas su asmenimis, užimančiais žemesnę 
socialinę padėtį arba turinčiais žemesnį statusą, pvz., su 
įdarbinamuoju arba tarnu. 
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d 7402 Santykiai su sau lygiais 
Santykių užmezgimas ir palaikymas su to paties rango 
valdininkais, tos pačios socialinės padėties arba to paties 
statuso asmenimis. 

d 7408 Kiti patikslinti formalūs santykiai 

d 7409 Nepatikslinti formalūs santykiai 

IBIJ Neformalūs socialiniai santykiai 
Tai santykių užmezgimas su kitais asmenimis dėl susiklosčiusių 
aplinkybių, pvz., su kaimynais, kartu gyvenančiais asmenimis, 
bendradarbiais, studentais, žaidimo partneriais, savo srities 
specialistais. 

Apima: neformalius santykius su draugais, kaimynais, pažįstamais, 
kartu gyvenančiais asmenimis ir bendraamžiais 

d 7500 Neformalūs santykiai su draugais 
Draugiškų santykių, kuriems būdinga tarpusavio pagarba 
ir interesų bendrumas, užmezgimas ir palaikymas 

d 7501 Neformalūs santykiai su kaimynais 
Neformalių santykių užmezgimas ir palaikymas su 
asmenimis, gyvenančiais bendroje gyvenamojoje erdvėje 
arba turinčiais būstus kaimynystėje. 

d 7502 Neformalūs santykiai su pažįstamais 
Neformalių santykių užmezgimas su asmenimis, kurie yra 
tik pažįstami, bet ne artimi draugai. 

d 7503 Neformalūs santykiai su kartu gyvenančiais asmenimis 
Neformalių santykių užmezgimas ir palaikymas su 
asmenimis, dėl įvairių priežasčių gyvenančiais tame 
pačiame privačiame arba viešame būste. 

d 7504 Neformalūs santykiai su bendraamžiais 
Neformalių santykių užmezgimas su panašaus amžiaus, 
panašių interesų ar turinčių kitų panašumų asmenimis. 

d 7508 Kiti patikslinti neformalūs socialiniai santykiai 

d 7509 Nepatikslinti neformalūs socialiniai santykiai 

180 



TFK Veiklos ir dalyvumas 

am Šeiminiai santykiai 
Giminystės santykių kūrimas ir palaikymas, pvz., su branduolinės, 
išplėstinės, turinčios augintinį ar įvaikintą vaiką šeimos nariais, 
tolimesniais giminaičiais (pvz., antros eilės pusbroliais ir 
pusseserėmis) arba teisėtais globėjais. 

Apima: tėvo ir motinos santykius su vaiku, vaiko santykius su tėvu 
ir motina, sibsų arba išplėstinės šeimos narių santykius 

d 7600 Tėvų santykiai su vaiku 
Tapsmas ir buvimas tėvu arba motina tiek savo, tiek 
įvaikintam vaikui, pvz., vaiko turėjimas ir savęs susiejimas 
su juo motinos ar tėvo vaidmeniu, tėvo arba motinos 
santykių kūrimas ir palaikymas su įvaikintu vaiku, 
rūpinimasis tiek savo, tiek įvaikinto vaiko fizine, protine ir 
emocine raida. 

d 7601 Vaiko santykiai su tėvais 
Vaiko santykių su tėvu ir (arba) motina kūrimas ir 
palaikymas, pvz., mažo vaiko paklusimas tėvams, 
suaugusio vaiko rūpinimasis pagyvenusių tėvų sveikata. 

d 7602 Sibsų santykiai 
Broliškų ir seseriškų santykių kūrimas ir palaikymas tarp 
asmenų, turinčių tuos pačius tėvus arba vieną iš jų nuo 
gimimo, po įvaikinimo arba atėjusių į šeimą po vestuvių. 

d 7603 Išplėstinės šeimos santykiai 
Šeiminių santykių kūrimas ir palaikymas su išplėstinės 
šeimos nariais, pvz., su pusbroliais ir pusseserėmis, 
tetomis ir dėdėmis, seneliais ir senelėmis. 

d 7608 Kiti patikslinti šeiminiai santykiai 

d 7609 Nepatikslinti šeiminiai santykiai 

IIIJIJ Intymūs santykiai 
Artimų arba meilės santykių kūrimas ir palaikymas tarp asmenų, 
pvz., vyro ir žmonos, meilužių arba seksualinių partnerių. 

Apima: meilės, sutuoktinių ir lytinius santykius 
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d 7700 Meilės santykiai 
Santykių, grįstų emociniu ir fiziniu patrauklumu, galinčių 
virsti ilgalaikiais meilės ryšiais, kūrimas ir palaikymas. 

d 7701 Sutuoktinių santykiai 
Įteisinto pobūdžio intymių santykių su kitu asmeniu 
kūrimas ir palaikymas, pvz., įteisintos vedybos, įskaitant ir 
tapsmą bei buvimą vedusiu arba nevedusiu vyru, 
ištekėjusia arba netekėjusia moterimi. 

d 7702 Lytiniai santykiai 
Lytinio pobūdžio santykių su sutuoktiniu arba partneriu 
kūrimas ir palaikymas. 

d 7708 Kiti patikslinti intymūs santykiai 

d 7709 Nepatikslinti intymūs santykiai 

IIIB'J Kiti patikslinti ir nepatikslinti specifiniai tarpasmeniniai 
santykiai 

lllil3 Kiti patikslinti tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 

Dlm Nepatikslinti tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 
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8SKYRIUS 

PAGRINDINĖS GYVENIMO 

SRITYS 

Skyriuje aprašomos veiklos ir užduotys, kurios svarbios siekiant 
išsimokslinimo, įsidarbinant ir dirbant, įsitraukiant į ekonomines sąveikasA0 • 

UGDYMASIS (d810-d839) 

rllllll Neformalus ugdymasis 
Mokymasis namuose arba kitose neinstitucinėse aplinkose, pvz., 
amato arba kitų įgūdžių iš tėvų arba kitų šeimos narių, arba 
mokyklinis lavinimasis namuose. 

11111 Ikimokyklinis ugdymasis 
Organizuotas mokymasis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 
skirtą vaiko parengimui mokyklinei aplinkai ir tolesniam 
privalomam mokymuisi, pvz., ruošimasis mokyklai dienos 
priežiūros ar kitoje įstaigoje. 

amJ Mokyklinis ugdymasis 
Pasirengimas būti priimtam į mokyklą, ugdymasis joje, prisiėmimas 
visų su mokykla susijusių pareigų ir teisių, mokymasis 
priklausančių dalykų pagal pradinio arba vidurinio ugdymo 
programas, įskaitant reguliarų mokyklos lankymą, bendrą darbą su 
kitais mokiniais, mokytojų nurodymų laikymąsi, paskirtų užduočių 
ir projektų atlikimą bei žengimą į aukštesnę ugdymosi pakopą. 

111111 Profesinis mokymasis 
Įsitraukimas į profesinio mokymo veiklą ir lavinimasis pagal tokio 
mokymo programą, ketinant įsidarbinti prekyboje arba gamyboje. 

IIIIIJ Ugdymasis aukštojoje mokykloje 

' 8 Anghškaiame variante 8 skynus vadmamas Ma1or /1/e areas. Žodis ma1or turi daug reikšmių TFK 

kontekstu, labiausiai tinka hetuv1škas1s allllkmuo pagrindims (laba, svarbur). Be to, žodis 1·e1k/os 

(act,vllies) čia pakeistos denn,u life areas S1ekdam1 nenutolt, nuo ongmalo, verčiame pažodžiu, gyvemmo 

sritys 
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Įsitraukimas į aukštesnės ugdymosi pakopos - universitetų, kolegijų 

arba profesinių mokyklų programų numatytą veiklą, visos 
mokymosi programos reikalavimų laipsniškas įgyvendinimas, kad 
gautum diplomą, pažymėjimą ar kitą pripažinimo dokumentą, pvz., 
universitetinio bakalauro ar magistro laipsnio, medicinos arba 
profesinės mokyklos baigimo dokumentą. 

111111 Kitas patikslintas ir nepatikslintas ugdymasis 

DARBAS IR ĮSIDARBINIMAS (d840-d859) 

DIIDJ Gamybinė stažuotė (ruošimasis darbui) 
Įsitraukimas į darbinio pasirengimo programas, pvz., gamybinės 
stažuotės atlikimas, buvimas intematūroje, praktikos atlikimas arba 
profesinis mokymasis darbo vietoje. 

Išimtis: profesinis mokymasis (d 825) 

11111 Darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas 
Darbo, tarnybos ar užsiėmimo ieškojimas, rinkimasis, buvimas 
samdomu ir priimamu į darbą, išsilaikymas ir tobulėjimas darbo 
rinkoje, profesinis augimas, darbo nutraukimas priimtinu būdu. 

Apima: darbo ieškojimą; trumpos autobiografijos arba gyvenimo 
aprašymo pristatymą; kontaktavimą su darbdaviu ir pasiruošimą 
apklausai; išsilaikymą darbe; savo atliekamo darbo kontrolę; 
įspėjimą apie išėjimą iš darbo; darbo nutraukimą 

d 8450 Darbo ieškojimas 
Darbo ir jo vietos rinkimasis amatų, verslo ir kitose 
srityse, atlikimas reikalingų veiklų, kad būtum samdomas, 
pvz., įdarbinimo vietos suradimas, dalyvavimas pokalbyje. 

d 8451 Išsilaikymas darbe 
Toks darbinės veiklos atlikimas, kuris garantuoja ne tik 
išlikimą, bet ir profesinį ar kitokį tobulėjimą. 

d 8452 Darbo nutraukimas 
Darbo nutraukimas ir išėjimas iš jo tinkamu būdu. 
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d 8458 Kitas patikslintas darbo gavimas, jo išlaikymas ir 
nutraukimas 

d 8459 Nepatikslintas darbo gavimas, jo išlaikymas ir jo 
nutraukimas 

11111 Mokamas darbas 
Ėmimasis už užmokestį visų darbo aspektų gamybos, amatų, verslo 
ar kitose darbinės veiklos srityse, t. y. įsidarbinimas visam arba 
daliniam darbo laikui, vertimasis privačiu darbu arba privačia 
praktika, pvz., darbo susiradimas ir įsidarbinimas, darbo užduočių 
atlikimas, išbuvimas darbe reikiamą laiką, kitų darbuotojų priežiūra 
arba buvimas prižiūrimo kitų, reikalingų užduočių vykdymas 
pavieniui arba su grupe. 

Apima: savarankišką darbą, visos arba ne visos dienos darbą 

d 8500 Savarankiškas darbas 
Įsitraukimas į mokamą darbą, kurį susiranda arba 
sugalvoja pats darbuotojas, arba susitarimas su kitais 
atlikti darbą be formalaus įdarbinimo. Tai gali būti 
sezoniniai žemės ūkio darbai, migrantų žemės ūkio darbai, 
laisvos profesijos asmens (pvz., rašytojo) veikla, 
vertimasis privačia konsultanto praktika, trumpalaikis 
sutartinis darbas, dailininko arba amatininko darbas, 
individualios verslo įmonės ar parduotuvės valdymas. 

d 8501 Dalinis darbas 
Visapusiškas dalyvavimas mokamame daliniame darbe 
(įsidarbinimas ne visai darbo dienai, darbas ne visu etatu) 
darbėmio vaidmenyje, pvz., dalinio darbo paieška ir 
susiradimas, darbo užduočių atlikimas, buvimas darbe 
nustatytu laiku, kitų darbuotojų priežiūra ir buvimas 
prižiūrimo kitų, reikalingų užduočių vykdymas pavieniui 
arba su grupe. 

d 8502 Etato darbas 
Visapusiškas dalyvavimas mokamame darbe visu etatu 
(visą darbo dieną), pvz., etato darbo paieška ir 
susiradimas, darbo užduočių atlikimas, buvimas darbe 
nustatytu laiku, kitų darbuotojų priežiūra ir buvimas 
prižiūrimo kitų, reikalingų užduočių vykdymas pavieniui 
arba su grupe. 
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d 8508 Kitas patikslintas mokamas darbas 

d 8509 Nepatikslintas mokamas darbas 

111311 Nemokamas darbas 
Visapusiškas dalyvavimas visos ar ne visos dienos nemokamame 
darbe, įskaitant ir darbo organizavimo veiklą, reikalingų darbo 
užduočių atlikimas, buvimas darbe reikiamą laiką, kitų darbuotojų 
priežiūra ir buvimas prižiūrimo kitų, reikalingų užduočių vykdymas 
pavieniui arba su grupe, pvz., savanorio darbas, labdaringa veikla, 
darbas visuomenės ar religinės bendruomenės labui be užmokesčio, 
nemokami namų aplinkos darbai. 

Išimtis: namų veiklos (6 skyrius) 

am Kitas patikslintas ir nepatikslintas darbas ir įsidarbinimas 

EKONOMINIS GYVENIMAS (d860-d879) 

am Paprastos ekonominės sąveikos 
Dalyvavimas paprastose ekonominėse sąveikose, pvz., pinigų 
leidimas maistui nusipirkti arba mainikavimas prekėmis ir 
paslaugomis; pinigų taupymas. 

l!B Sudėtingos ekonominės sąveikos 
Įsitraukimas į sudėtingas ekonomines sąveikas, apimančias kapitalo 
arba nuosavybės keitimą, pelno siekimą, pvz., firmos, gamyklos ar 
įrangos pirkimas, sąskaitos banke turėjimas, vertimasis prekyba. 

111111 Ekonominis savarankumas 
Savo ekonominių išteklių, gaunamų tiek iš asmeninių, tiek iš 
viešųjų šaltinių, valdymas, siekiant užtikrinti ekonominį saugumą 
dabar ir ateityje. 

Apima: asmeninius ekonominius išteklius ir pajamas iš viešųjų 
šaltinių 

d 8700 Asmeniniai ekonominiai ištekliai 
Asmeninių arba privačių ekonominių išteklių valdymas 
siekiant užsitikrinti ekonominį saugumą dabar ir ateityje. 
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d 8701 Viešieji ekonominiai ištekliai 
Viešųjų ekonominių ištekliųA8, kuriuos garantuoja tam 
tikros teisės (pvz., teisė i pensiją ar pašalpą), valdymas 
siekiant užsitikrinti ekonominį saugumą dabar ir ateityje. 

d 8708 Kitas patikslintas ekonominis savarankumas 

d 8709 Nepatikslintas ekonominis savarankumas 

rlm Kitas patikslintas ir nepatikslintas ekonominis gyvenimas 

Imi Kitos patikslintos pagrindinės gyvenimo sritys 

alm Nepatikslintos pagrindinės gyvenimo sritys 

AB AnghškaJame tekste vartoJamas labai plačios prasminės ap1mt1es žodžių derinys econom,c entttlements 

Todel kategonJOS d870 l paaiškimmas kiek prapiestas. 2.odis entttlement re1šk1a teisės suteikimą 
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9SKYRIUS 

BENDRUOMENINIS, 

VISUOMENINIS IR PILIETINIS 

GYVENIMAS 

TFK 

Skyriuje aprašomi darbai ir veiklos, susiję su socialinio gyvenimo 
organizavimu už šeimos ribų, t. y. bendruomenės, visuomenės ir pilietinio 
gyvenimo sritimis. 

llllDIJ Bendruomeninis gyvenimas 
Domėjimasis visais bendruomenės gyvenimo aspektais, pvz., 
įsitraukimas į labdaros, profesinių organizacijų ir klubų veiklą. 

Apima: formalias ir neformalias sąjungas; apeigas 

Išimtys: nemokamas darbas (d855); poilsis ir laisvalaikis (d920); 
religija ir dvasiniai reikalai (d930); politinis gyvenimas ir 
pilietiškumas (d950) 

d 9100 Neformalios bendrijos 
Įsitraukimas į socialines ar bendruomenines organizacijas, 
kurias kuria bendrų interesų asmenys, pvz., vietiniai 
socialiniai klubai arba etninės grupės. 

d 9101 Formalios bendrijos 
Įsitraukimas į profesines arba kitokias išskirtines 
organizacijas, pvz., teisininkų, gydytojų arba mokslininkų 
sąjungas. 

d 9102 Apeigos 
Įsitraukimas į religines apeigas arba socialinius ritualus, 
pvz., vedybų, laidotuvių arba iniciacijos apeigas. 

d 9108 Kitas patikslintas bendruomeninis gyvenimas 

d 9109 Nepatikslintas bendruomeninis gyvenimas 

188 



TFK Veiklos ir dalyvumas 

IIBII Poilsis ir laisvalaikis 
Įsitraukimas į visokio pobūdžio žaidimus, poilsio ir laisvalaikio 
veiklas. Tai gali būti, pvz., neformalūs arba organizuoti žaidimai ir 
sportiniai užsiėmimai, dalyvavimas fizinės būklės gerinimo 
programose, atsipalaidavimas, pramogavimas ir linksminimasis, 
meno galerijų, muziejų, kino ir teatro lankymas; ėmimasis 
rankdarbių ir pomėgių, skaitymas dėl malonumo, grojimas muzikos 
instrumentais; ekskursijos, turizmas ir keliavimas savo malonumui. 

Apima: žaidimą, sportą, meną ir kultūrą, rankdarbystę, mėgstamus 
užsiėmimus ir polinkį bendrauti 

Išimtys: jojimas (d480); mokamas ir nemokamas darbas (d850 ir 
d855); religija ir dvasiniai reikalai (d930); politinis gyvenimas ir 
pilietiškumas (950) 

d 9200 Žaidimas 
Ėmimasis organizuotų (pagal taisykles ir instrukcijas) ir 
neorganizuotų žaidimų, pvz., žaidimas šachmatais, 
kortomis, vaikų žaidimai. 

d 9201 Sportas 
Dalyvavimas formaliai arba neformaliai organizuojamose 
sporto varžybose arba renginiuose pavieniui arba su 
komanda, pvz., boulingas, gimnastika arba futbolas. 

d 9202 Menas ir kultūra 
Ėmimasis vaizduojamojo meno, kultūros renginių arba 
domėjimasis jais, pvz., teatrų, muziejų, kino, galerijų 
lankymas, vaidinimas spektaklyje, skaitymas arba 
grojimas instrumentais savo malonumui. 

d 9203 Amatai 
Ėmimasis rankdarbystės ir amatų, pvz. keramikos meno, 
mezgimo. 

d 9204 Pomėgiai 

Užsiėmimas laisvu laiku, pvz., pašto ženklų, monetų ar 
senovinių daiktų rinkimas. 

d 9205 Polinkis bendrauti 
Įsitraukimas į neformalų arba atsitiktinį bendravimą su 
kitais, pvz., draugų ir giminaičių lankymas, neformalūs 
susitikimai viešose vietose. 
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d 9208 Kitas patikslintas poilsis ir laisvalaikis 

d 9209 Nepatikslintas poilsis ir laisvalaikis 

IIIJDJ Religija ir dvasiniai reikalai 
Įsitraukimas į religinę (tikėjimo) ir dvasinę veiklą, tam tikras 
organizacijas, savo dvasinių reikmių tenkinimo praktiką, prasmės, 
tikėjimo ir dvasinių vertybių ieškojimas, ryšio su Dievo Apvaizda 
nustatymas, pvz., bažnyčios, šventyklos, mečetės arba sinagogos 
lankymas, meldimasis ir giedojimas, kaip tikėjimo išraiška, bei 
dvasiniai apmąstymai. 

Apima: organizuotą tikėjimą ir dvasinius reikalus 

d 9300 Organizuotas tikėjimas 
Įsitraukimas į organizuotus religinius įvykius, apeigas ir 
veiklą. 

d 9301 Dvasiniai reikalai 
Įsitraukimas į nereliginio pobūdžio dvasinę veiklą. 

d 9308 Kiti patikslinti religijos ir dvasiniai reikalai 

d 9309 Nepatikslinti religijos ir dvasiniai reikalai 

mm Žmogaus teisės 
Tautiniu ir tarptautiniu mastu pripažįstamų žmogaus teisių 
priėmimas, suprantamas kaip savaiminė žmogaus dorybė, pvz., JT 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948), Lygių galimybių 
neįgaliems žmonėms teikimo bendrosios taisyklės (1993); 
apsisprendimo ir autonomijos teisė; teisė spręsti savo likimą. 

Išimtis: politinis gyvenimas ir pilietiškumas (d950) 

l!m Politinis gyvenimas ir pilietiškumas 
Pilietiškas įsitraukimas į socialinį ir politinį gyvenimą, domėjimasis 
valdžios reikalais ir sprendimais, įteisintos pilietybės turėjimas, 
teisių, apsaugos, privilegijų ir pareigų, susijusių su piliečio 
vaidmeniu, pripažinimas, pvz., teisės balsuoti ir siekti politinio posto, 
kurti politines sąjungas; su pilietybe susijusių teisių ir laisvių 
pripažinimas (pvz., laisvai reikšti savo nuomonę, jungtis į sąjungas, 
taip pat tikėjimo, saugumo nuo nepriežastinio sekimo teisės, teisės į 
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gynybą, teisminį nagrinėjimą ir kitas teisėsaugines paslaugas, teisės 
būti nediskriminuojamam; legalaus piliečio statuso turėjimas. 

Išimtis: žmogaus teisės (d940) 

Imi Kitas patikslintas bendruomeninis, visuomeninis ir pilietinis 
gyvenimas 

lm Nepatikslintas bendruomeninis, visuomeninis ir pilietinis 
gyvenimas 
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APLINKOS VEIKSNIAI 
Apibrėžimas: Aplinkos veiksniai - tai fizinė, socialinė ir nuostatų 

aplinkos, kuriose žmonės gyvena ir tvarko savo gyvenimą. 

Aplinkos veiksnių kodavimas 

Aplinkos veiksniai yra TFK 2-os dalies (Aplinkybių) komponentas. Į 
aplinkos veiksnius būtina atsižvelgti naudojant bet kurį kitą funkcionavimo 
komponentą ir koduoti juos vienu iš trijų būdų, pateiktų 2 priedo 4.3 
skirsnyjeA8 . 

Aplinkos veiksniai koduojami atsižvelgiant į konkretaus įvertinamo 
žmogaus situaciją. Pavyzdžiui, lygus be bordiūro šaligatvis bus lengviniu 
vežimėliu besinaudojančiam asmeniui ir kliuviniu aklam žmogui. 

Skalė parodo, kokiu mastu konkretus veiksnys yra lengvinys arba kliuvinys. 
Yra keletas priežasčių, dėl kurių aplinkos veiksnys tampa tam tikro masto 
kliuviniu ar lengviniu. Koduojant lengvinius atkreiptinas dėmesys į išteklių 
prieinamumą, į to prieinamumo pastovumą ir kintamumą, jo gerą ar blogą 
kokybę ir panašiai. Koduojant kliuvinius svarbu žinoti, kaip dažnai aplinkos 
veiksnys trukdo asmeniui, kokio dydžio šie trukdymai, galima ar negalima 
jų išvengti. Turėtų būti nepamirštama ir tai, kad aplinkos veiksnys gali būti 
kliuviniu tiek savo buvimu (pvz., nuostatos į negaliuosius), tiek savo 
nebuvimu (pvz., tam tikrų paslaugų trūkumas). Aplinkos veiksnių įtaka 
asmenims, turintiems sveikatos pokyčių, yra labai įvairi ir sudėtinga. 
Tikėtina, kad būsimi tyrimai padės geriau suprasti tas įtakas ir galbūt 
aplinkos veiksnių antrojo kvalifikatoriaus naudingumą. 

Kai kuriais atvejais aplinkos veiksnių grupės gali būti aprašytos tokiomis 
apibendrinamosiomis sąvokomis kaip skurdas, plėtra arba raida, kaimo ar 
miesto gyvenamoji vieta, socialinis kapitalas. Tokių apibendrinamųjų 
terminų klasifikacijoje nėra. Tačiau TFK vartotojas gali išskirti atitinkamus 
veiksnius ir juos užkoduoti. Dar kartą reikia pabrėžti, jog reikalingi 
papildomi tyrimai siekiant nustatyti, kokiu mastu aplinkos veiksnių sąrašas 
išliks suprantamas ir pastovus vartojant tokias apibendrinamąsias sąvokas. 

'
0 Iš esmes š,o skyriaus 1vadme dahs yra 2 priedo 4.3 skirsnio pakartoJ1mas. VartoJ1mo ir skauymo 

patogumo sumettma,s šis pakartoJ1mas pahekamas kaip ir anghškame variante. BeJe, TFK yra ir daugiau 

tokių pakartoJ1mų 
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Pirmasis kvalifikatorius 

Pirmasis kvalifikatorius - tai iš esmės dvi neigiamo ir teigiamo pobūdžio 
skalės, kuriomis nustatomas kliuvinio arba lengvinio buvimas. Jeigu kode 
po taško įrašomas tik skalės rodmuo, juo žymimas kliuvinio veikimo 
laipsnis. Jeigu vietoje taško prieš rodmenį įrašomas ženklas ,, + ", vadinasi, 
kodu pažymimas lengvinys. 

Neigiama skalė 

xxx.O NĖRA kliuvinio 
xxx.l NEDIDELIS kliuvinys 
xxx.2 VIDUTINIS kliuvinys 
xxx.3 DIDELIS kliuvinys 
xxx.4 VISIŠKAS kliuvinys 
xxx.8 Nepatikslintas kliuvinys 
xxx.9 Netaikytinas 

Teigiama skalė 

xxx+o NĖRA lengvinio 
xxx+l NEDIDELIS lengvinys 
xxx+2 VIDUTINIS lengvinys 
xxx+J DIDELIS lengvinys 
xxx+4 VISIŠKAS lengvinys 
xxx+8 Nepatikslintas lengvinys 
xxx.9 Netaikytinas 

0-4% 
5-24% 
25-49% 
50-95% 
96-100% 

Platus procentinių reikšmių diapazonas pateikiamas tiems atvejams, kai jau 
sukurtos ir yra prieinamos įvertinimo metodikos ar standartai, padedantys 
kiekybiškai nustatyti kliuvinių ar lengvinių veikimo mastą. Pavyzdžiui, kai 
nustatomas laipsnis „kliuvinio nėra" arba „visiškas kliuvinys", leidžiama ne 
didesnė kaip 5% paklaida. ,,Vidutinis kliuvinys" gali pasiekti pusę (iki 
50%) ,,visiško kliuvinio". Procentinės reikšmės pagal atskirus domenus turi 
būti išreiškiamos konkrečiai gyventojų grupei standartizuotais procentiliais. 
Kiekvieno domeno kiekybinis įvertinimas turi būti unifikuotas, o įvertinimo 
metodikos parengtos remiantis tyrimais. 

Antrasis kvalifikatorius: turi būti parengtas. 
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l SKYRIUS 

GAMINIAI IR TECHNIKA 

Šis skyrius apie gamtinius arba žmogaus sukurtus dalykus, gaminius ir jų 
grupes, įrangą ir techniką, kurie yra tiesioginėje asmens aplinkoje; juos 
galima rinktis ir jie kuriami, gaminami arba apdorojami. ISO 9999 
klasifikacijojeA8 techninės pagalbinės priemonės apibūdinamos taip: tai bet 
kuris (ypač sukurtas ir prieinamas) negalaus asmens naudojamas gaminys, 
įrankis, įrenginys arba techninė sistema, atliekantis ar atliekanti 
prevencinę, kompensacinę, negalę kontroliuojančią, mažinančią arba 
neutralizuojančiąfunkciją. Pripažįstama, kad kiekvienas gaminys ar 
technika gali būti pagalbinė [žr. ISO 9999: Techninės priemonės negaliems 
asmenims - klasifikacija (antrasis variantas); ISO!TC 173/SC 2; ISO!DIS 
9999 (patais.)]. TFK Aplinkos veiksnių klasifikacijoje pagalbiniai gaminiai ir 
technika apibrėžiami kiek siauriau: bet kurio gaminio, įrankio, įrangos ar 
technikos pritaikymas ar specialus sukūrimas negalaus asmens 
funkcionavimui pagerinti. 

111111 Asmeninio vartojimo gaminiai ir medžiagos 
Bet kuris gamtinis ar žmogaus sukurtas objektas arba medžiaga, 
kurie kaupiami, apdorojami arba gaminami vartojimui nuryjant. 

Apima: maistą ir vaistus 

e 1100 Maistas 
Bet kuris gamtinis ar žmogaus sukurtas objektas arba 
medžiaga, kaupiama, apdorojama arba gaminama 
valgymui, pvz., skirtingos konsistencijos žalias, apdorotas 
arba paruoštas maistas ir skystis, prieskoniniai augalai ir 
mineralinės druskos (vitaminai ir kiti priedai). 

e 1101 Vaistai 
Bet kuris gamtinis ar žmogaus sukurtas objektas arba 
medžiaga, kaupiami, apdorojami ir gaminami gydymo 
tikslais, pvz., įprastiniai vaistai ir vaistažolės. 

e 1108 Kiti patikslinti asmeninio vartojimo gaminiai ir 
medžiagos 

e 1109 Nepatikslinti asmeninio vartojimo gaminiai ir 
medžiagos 

•• ISO - Tarptautinė standartų orgamzaciJa 
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mllti Asmens kasdienio vartojimo gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, vartojami žmonių kasdieniame 
gyvenime, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai sukonstruotus, 
įtaisytus asmens kūne, pritaisytus prie kūno ar esančius šalia. 

Apima: asmeninio vartojimo bendrojo pobūdžio ir pagalbinius 
gaminius bei techniką 

e 1150 Kasdienio vartojimo bendrojo pobūdžio gaminiai ir 
technika 

TFK 

Nepritaikyti ir specialiai nekonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, vartojami žmonių kasdieniame gyvenime, pvz., 
drabužiai, audiniai, baldai, prietaisai, higienos priemonės 
ir įrankiai. 

e 1151 Pagalbiniai kasdienio vartojimo gaminiai ir technika 
Pritaikyti arba specialiai sukonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, vartojami asmenų kaip pagalbinės kasdienio 
gyvenimo priemonės, pvz., protezai ir ortezai, 
neuroprotezai (pvz., funkciniai stimuliatoriai, 
reguliuojantys žarnyno arba šlapimo pūslės veiklą, 
kvėpavimo arba širdies ritmą), artimiausioje žmogaus 
gyvenamoje aplinkoje esantys asmens funkcijas 
reguliuojantys įtaisai (pvz., skeneriai, nuotolinio valdymo 
sistemos, balso kontrolės sistemos, laiko trukmės 
jungikliai). 

e 1158 Kiti patikslinti asmens kasdienio vartojimo gaminiai 
ir technika 

e 1159 Nepatikslinti asinens kasdienio vartojimo gaminiai ir 
technika 

111111 Asmens judamumo ir transportavimo patalpose ir už jų 
gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, kuriuos žmonės naudoja judėjimui 
patalpose arba už jų ribų, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai 
sukonstruotus, įtaisytus žmogaus kūne, pritaisytus prie kūno arba 
esančius šalia. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir pagalbinius gaminius bei techniką 
asmens judėjimui ir transportavimui patalpose ir už jų ribų 
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e 1200 Bendrojo pobūdžio asmens judamumo ir 
transportavimo patalpose ir už jų gaminiai ir technika 
Nepritaikyti ir specialiai nekonstruoti bendrojo pobūdžio 
gaminiai, įranga ir technika, kuriuos žmonės naudoja 
judėjimui patalpose ir už jų ribų, pvz., bemotorės ir 
motorinės transporto priemonės, naudojamos žmonėms 
judėti ant žemės, vandenyje ir ore (pvz., autobusai, 
automobiliai, kitos motorizuotos arba gyvulinio transporto 
priemonės). 

e 1201 Pagalbiniai asmens judamumo ir transportavimo 
patalpose ir už jų gaminiai ir technika 
Pritaikyti arba specialiai sukonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, padedantys žmonėms judėti patalpose arba už jų 
ribų, pvz., vaikščiojimo priemonės, specialieji 
automobiliai ir furgonai, pritaikymai transporto 
priemonėms, ratkėdės, motoroleriai, įsėdimo ar persėdimo 
įtaisai. 

e 1208 Kiti patikslinti asmens judamumo ir transportavimo 
patalpose ir už jų gaminiai ir technika 

e 1209 Nepatikslinti asmens judamumo ir transportavimo 
patalpose ir už jų gaminiai ir technika 

1111111 Bendravimo gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, naudojama informacijos siuntimui ir 
gavimui, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai sukonstruotus, 
įtaisytus asmens kūne, pritvirtintus prie jo arba esančius šalia. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir pagalbinius gaminius bei techniką, 
skirtus bendrauti 

e 1250 Bendrojo pobūdžio bendravimo gaminiai ir technika 
Nepritaikyti ir specialiai nekonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, kuriuos žmonės naudoja siųsdami arba 
priimdami informaciją, pvz., optinės ir akustinės 
priemonės, magnetofonai, radijo imtuvai, televizijos ir 
vaizdo įranga, telefonai, garso perdavimo sistemos, 
bendravimo akis į akį techninės priemonės. 

e 1251 Pagalbiniai bendravimo gaminiai ir technika 
Specialiai pritaikyti ir adaptuoti gaminiai, įranga ir 
technika, kurie padeda siųsti ir gauti informaciją, pvz., 
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specialios matymo priemonės, elektrinė-optinė įranga, 
specialios rašymo (taip pat rašymo ranka) ir piešimo 
priemonės, signalizacijos sistemos, specialios 
kompiuterinės programos ir speciali kompiuterinė įranga, 
ausies sraigės implantai, klausos aparatai, dažnumine 
moduliacija grįsti klausos treniruokliai, balso protezai, 
bendravimo lentos, akiniai ir kontaktiniai lęšiai. 

e 1258 Kiti patikslinti bendravimo gaminiai ir technika 

e 1259 Nepatikslinti bendravimo gaminiai ir technika 

111111 Ugdymosi gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, naudojami žinioms, kompetencijai ar 
įgūdžiams įgyti, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai 
sukonstruotus. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir specialius ugdymosi gaminius ir 
techniką 

e 1300 Bendrojo pobūdžio ugdymosi gaminiai ir technika 
Nepritaikyti ir specialiai nekurti gaminiai, įranga, 
technika, procesai ir metodai, naudojami įvairaus lygio 
žinioms, kompetencijai ir įgūdžiams įgyti, pvz., knygos, 
vadovėliai, ugdomieji žaislai, kompiuterinė įranga ir 
kompiuterinės programos. 

e 1301 Pagalbiniai ugdymosi gaminiai ir technika 
Pritaikyti ir specialiai sukurti gaminiai, įranga, procesai, 
metodai ir technika, naudojami žinioms, kompetencijai ir 
įgūdžiams įgyti, pvz., speciali kompiuterinė technika. 

e 1308 Kiti patikslinti ugdymosi gaminiai ir technika 

e 1309 Nepatikslinti ugdymosi gaminiai ir technika 

11111 Užimtumo gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, naudojami užimtumo srityje, pvz., 
darbinei veiklai palengvinti. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir specialius pagalbinius užimtumo 
gaminius ir techniką 
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e 1350 Bendrojo pobūdžio užimtumo gaminiai ir technika 
Nepritaikyti ir specialiai nekonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, naudojami žmogaus darbui palengvinti, pvz., 
įrankiai ir įnagiai, staklės ir kontoros įranga. 

e 1351 Pagalbiniai užimtumo gaminiai ir technika 
Pritaikyti arba specialiai sukonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, naudojami užimtumo srityje žmogaus darbui 
palengvinti, pvz., pritaikyti stalai, suolai ir dokumentų 
spintos; nuotolinis įėjimo kontrolės ir durų valdymas; 
kompiuterinė įranga ir kompiuterinės programos, 
papildomi aplinkos kontrolės įrenginiai, palengvinantys 
atlikti su darbu susijusias užduotis arba valdyti aplinką 
(pvz., skeneriai, nuotolinio valdymo sistemos, balso 
valdymo sistemos ir laiko trukmės jungikliai). 

e 1358 Kiti patikslinti užimtumo gaminiai ir technika 

e 1359 Nepatikslinti užimtumo gaminiai ir technika 

IIIIDJ Kultūros, poilsio ir sporto gaminiai ir technika 
Įranga, gaminiai ir technika, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai 
sukonstruotus, naudojami kultūros, poilsio ir sporto veiklai 
efektyvinti. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir pagalbinius gaminius ir techniką, 
naudojamus kultūros, poilsio ir sporto veikloje 

e 1400 Bendrojo pobūdžio kultūros, poilsio ir sporto gaminiai 
ir technika 
Nepritaikyti ir specialiai nekonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika kultūros, poilsio ir sporto veiklai, pvz., žaislai, 
slidės, teniso kamuoliukas ir muzikos instrumentai. 

e 1401 Pagalbiniai kultūros, poilsio ir sporto gaminiai ir 
technika 
Pritaikyti arba specialiai sukonstruoti gaminiai, įranga ir 
technika, naudojami kultūros, poilsio ir sporto veiklai 
efektyvinti, pvz., modifikuoti judamumo įrenginiai ~portui, 
pritaikymai muzikavimui arba kitokiai meninei veiklai. 

e 1408 Kiti patikslinti kultūros, poilsio ir sporto gaminiai ir 
technika 
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e 1409 Nepatikslinti kultūros, poilsio ir sporto gaminiai ir 
technika 

TFK 

11111 Tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo gaminiai ir technika 
Gaminiai ir technika, gaminami vienetais arba masiškai, pritaikyti 
arba specialiai sukonstruoti, turintys simbolinę reikšmę tikėjimo 
arba dvasingumo praktikavimo aspektais. 

Apima: bendrojo pobūdžio ir pagalbinius gaminius ir techniką, 
skirtus tikėjimui ir dvasingumui praktikuoti 

e 1450 Bendrojo pobūdžio tikėjimo ir dvasingumo 
praktikavimo gaminiai ir technika 
Specialiai nepritaikyti ir nekonstruoti, vienetinės arba 
masinės gamybos gaminiai ir technika, kurie turi 
simbolinę reikšmę tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo 
aspektais, pvz., dvasingumo praktikavimo namai, gegužės 
medisA8

, specialūs galvos apdangalai, kaukės, kryžius su 
kančia, menora (septynšakė žydų žvakidė), maldininko 
kilimėlis. 

e 1451 Pagalbiniai tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo 
gaminiai ir technika 
Pritaikyti arba specialiai sukonstruoti gaminiai ir technika, 
kurie turi simbolinę reikšmę tikėjimo ir dvasingumo 
praktikavimo aspektais, pvz., religinio turinio knygos arba 
būrimo kortos Brailio raštu, speciali ratkėdžių apsauga 
prie šventyklos ar sinagogos įėjimo. 

e 1458 Kiti patikslinti tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo 
gaminiai ir technika 

e 1459 Nepatikslinti tikėjimo ir dvasingumo praktikavimo 
gaminiai ir technika 

llllm Gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir įrengimas 
viešuosiuose pastatuose 
Gaminių ir technikos, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai 
sukonstruotus, kaip vidaus ir išorės aplinkos sudedamųjų dalių 
planavimas, konstravimas ir montavimas. 

'" Gelem1s ,r kaspma,s papuoštas stulpas, ap,e kuri šokama gegužės l-ąią AnghJOJe. 
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Apima: pagalbinių gaminių ir technikos planavimą, konstravimą ir 
įrengimą pastatų įėjimuose, išėjimuose, judėjimo ir paslaugų 
vietose 

e 1500 Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas viešųjų pastatų įėjimuose ir 
išėjimuose 

Gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir 
įrengimas viešųjų pastatų įėjimuose ir išėjimuose, pvz., 
viešųjų pastatų ( darboviečių, parduotuvių ir teatrų), 
viešųjų įstaigų įėjimų ir išėjimų pritaikymai, laikinos arba 
stacionarios nuožulnumos (pandusai), automatizuotos 
durys, svertinės durų rankenos arba neslenkstinis įėjimas. 

e 1501 Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas viešųjų pastatų viduje 
Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, konstravimas 
ir įrengimas viešųjų patalpų viduje, pvz., tualetų 
pritaikymai, telefonai, garsinis ryšys, liftai, elevatoriai ir 
eskalatoriai, temperatūros reguliatoriai, sėdimųjų vietų 
auditorijose arba stadionuose išdėstymas. 

e 1502 Pagalbinių gaminių ir technikos, palengvinančių rasti 
kelią, nurodančių judėjimo kryptį arba žyminčių tam 
tikras vietas, planavimas, konstravimas ir įrengimas 
viešuosiuose pastatuose 
Pagalbinių gaminių ir technikos, padedančių surasti kelią 
arba reikiamą vietą viešojo naudojimo pastatų viduje ir 
artimiausioje išorėje, planavimas, konstravimas ir 
įrengimas, pvz., ženklinimas, užrašai Brailio raštu, 
koridorių plotis, grindų paviršius, priėjimai prie kioskų ir 
kitokie pritaikymai. 

e 1508 Kitas patikslintas gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas viešuosiuose pastatuose 

e 1509 Nepatikslintas gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas viešuosiuose pastatuose 

11111 Gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir įrengimas 
privačiuosiuose pastatuose 
Pagalbinių gaminių ir technikos, tarp jų ir pritaikytų arba specialiai 
sukonstruotų, planavimas ir įrengimas privačiuosiuose pastatuose. 
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Apima: pagalbinių gaminių ir technikos planavimą, konstravimą ir 
įrengimą įėjimuose ir išėjimuose, paslaugų vietose ir judėjimo 
vietose 

e 1550 Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas privačiųjų pastatų įėjimuose 
ir išėjimuose 
Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, konstravimas 
ir įrengimas privačiųjų pastatų įėjimuose ir išėjimuose, 
pvz., privačiųjų namų įėjimai ir išėjimai, laikini arba 
pastovūs nuožulnumai (pandusai), automatizuotos durys, 
svertinės durų rankenos arba neslenkstinis įėjimas. 

e 1551 Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas privačiųjų pastatų viduje 
Pagalbinių gaminių ir technikos planavimas, konstravimas 
ir įrengimas privačiųjų pastatų viduje, pvz., vonių ir 
tualetų pritaikymai, telefonai, garsinis ryšys, virtuvės 
spintelės, prietaisai ir elektroninis valdymas. 

e 1552 Pagalbinių gaminių ir technikos, palengvinančių rasti 
kelią, nurodančių judėjimo kryptį arba žyminčių tam 
tikras vietas, planavimas, konstravimas ir įrengimas 
privačiuosiuose pastatuose 
Pagalbinių gaminių ir technikos, padedančių rasti kelią 
arba reikiamą vietą privačiųjų pastatų viduje ir 
artimiausioje išorėje, planavimas, konstravimas ir 
įrengimas, pvz., ženklinimas, užrašai Brailio raštu, 
koridorių plotis ir grindų paviršius. 

e 1558 Kitas patikslintas gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas privačiuosiuose pastatuose 

e 1559 Nepatikslintas gaminių ir technikos planavimas, 
konstravimas ir įrengimas privačiuosiuose pastatuose 

llmlJ Aplinkotvarkos gaminiai ir technika 
Gaminiai ir technika, įskaitant ir pritaikytus arba specialiai 
sukonstruotus, skirti žemės politikos realizavimui, aplinkos 
planavimui ir plėtraiA8 . 

' 8 Angliškaiame ongmale vartoiam1 žodžtat /and development, tačiau tš esmes visas e 160 domenas skirtas 
aplmkos tvarkymo ,r pletros klausimams. Todel 1r vartoJame lietuvišką at1t1kmen1 ap/znkotvarka, 

nutoldami nuo pažodmio vertimo. 
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Apima: žemės tvarkymo gaminių ir technikos panaudojimą pagal 
žemės politikos įgyvendinimo planą, pvz., kaimo vietovėse, 
miestuose ir priemiesčiuose, parkuose, draustiniuose ir 
rezervatuose 

e 1600 Kaimo vietovių aplinkotvarkos gaminiai ir technika 
Gaminiai ir technika, naudojami kaimo vietovėse 
įgyvendinant žemėtvarkos plėtros politiką, planuojant 
aplinką, pvz., ūkių žemės, keliai ir nuorodiniai ženklai. 

e 1601 Priemiesčių aplinkotvarkos gaminiai ir technika 
Gaminiai ir technika, naudojami įgyvendinant priemiesčių 
žemėtvarkos politiką, planuojant aplinką, pvz., kelkraščių 
ir šaligatvių sutvarkymas, pandusai, ženklinimas ir gatvių 
apšvietimas. 

e 1602 Miestų aplinkotvarkos gaminiai ir technika 
Gaminiai ir technika, naudojami įgyvendinant miestų 
žemėtvarkos politiką, planuojant aplinką, pvz., šaligatvių 
sutvarkymas, pandusai, ženklinimas ir gatvių apšvietimas. 

e 1603 Produktai ir technika parkams, draustiniams ir 
laukinės gamtos vietovėms 
Gaminiai ir technika, naudojami parkuose, draustiniuose ir 
laukinės gamtos vietovėse, diegiant žemėtvarkos politiką 
ir planuojant aplinką, pvz., parkų ženklinimas ir takų 
įrengimas. 

e 1608 Kiti patikslinti aplinkotvarkos gaminiai ir technika 

e 1609 Nepatikslinti aplinkotvarkos gaminiai ir technika 

11111 Turtas 
Ekonominių mainų objektai ir gaminiai, pvz., pinigai, prekės, turtas 
ir kitos vertybės, kurių savininkas yra asmuo arba kuriais jis gali 
disponuoti. 

Apima: materialųjį ir nematerialųjį turtą, finansinį turtą 

e 1650 Finansinis turtas 
Pinigai ir kitos finansinės priemonės, galintys būti mainų į 
darbą, prekes arba paslaugas priemone. 
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e 1651 Materialusis turtas 
Tokie gaminiai ir objektai kaip pastatai, žemė, drabužiai, 
maistas, technikos prekės, kurie gali būti naudojami 
mainams į darbą, kapitalą arba paslaugas. 

e 1652 Nematerialusis turtas 
Tokie produktai kaip intelektinis turtas, žinios ir įgūdžiai, 
galintys būti mainų į darbą, kapitalą ar paslaugas priemone 

e 1658 Kitas patikslintas turtas 

e 1659 Nepatikslintas turtas 

lllm:I Kiti patikslinti gaminiai ir technika 

IIID.J Nepatikslinti gaminiai ir technika 
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2 SKYRIUS 
• v 

GAMTINE IR ZMOGAUS 

SUKURTOJI APLINKA AB 

Šis skyrius apie gamtinės arba fizinės aplinkos gyvuosius ir negyvuosius 
elementus, jos sudedamąsias dalis, kurias pakeitė žmogus, taip pat apie toje 
aplinkoje gyvenančių žmonių ypatumus. 

BJ Fizinė geografinė aplinka 
Tai žemės paviršiaus ir vandens telkinių ypatumai. 

Apima: žemės plutos morfologinius ypatumus - orografiją (reljefą, 

žemės kokybę ir paviršių, aukštį) ir hidrografiją (vandens telkinius, 
pvz., ežerus, upes, jūrą) 

e 2100 Žemės paviršius 
Žemės paviršiaus ypatumai, pvz., kalnai, kalvos, slėniai ir 
lygumos. 

e 2101 Vandenvietės 

Vandenviečių ypatumai, pvz., ežerai, užtvankos, upės ir 
upeliai. 

e 2108 Kita patikslinta fizinė geografinė aplinka 

e 2109 Nepatikslinta fizinė geografinė aplinka 

mlll Gyventojai 
Tai toje pačioje aplinkoje prisitaikiusių gyventi žmonių grupės. 

Apima: demografinį kismą; gyventojų tankį 

•• Anghškas,s skynaus pavadinimas yra Natural env1ronme11t and human-made change~ to enwronment 

Antrąią pavadm1mo dali mes vertėme Įprastine konstrukctJa žmogau~ sukurto;, apbnka, o ne pažodžiu, 

žmogaus pake1stop aplinka 
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e 2150 Demografinis kismas 
Gyventojų grupių pokyčiai, pvz., gyventojų skaičiaus ir 
struktūros kismas dėl gimimų, mirčių, senėjimo ir 
migracijos. 

e 2151 Gyventojų tankis 
Gyventojų skaičius, tenkantis ploto vienetui, pvz., mažas 
arba didelis gyventojų tankis. 

e 2158 Kiti patikslinti gyventojai 

e 2159 Nepatikslinti gyventojai 

BJ Augalija ir gyvūnija 
Tai augalijos ir gyvūnijos savumai. 

Išimtys: naminiai gyvūnai (e350); gyventojai (e2 l 5) 

e 2200 Augalai 
Įvairūs fotosinteze pasižymintys eukariotiniai 
daugialąsčiai organizmai, priklausantys augalų karalijai, 
specifiškai besidauginantys, turintys chloroplastą, 
celiulioziniu apvalkalėliu apsitraukusias ląsteles, 
negalintys judėti, pvz., medžiai, gėlės, krūmai ir vijokliniai 
augalai. 

e 2201 Gyvūnai 

Daugialąsčiai organizmai, priklausantys gyvūnų karalijai 
ir besiskiriantys nuo augalų tokiomis savybėmis kaip 
gebėjimas judėti, ne fotosintezės pagrindu vykstanti 
medžiagų apykaita, aiškus reagavimas į dirgiklius, ribotas 
augimas ir fiksuoti kūno dariniai, pvz., laukiniai arba 
žemės ūkio gyvūnai, ropliai, paukščiai, žuvys ir 
žinduoliai. 

Išimtys: turtas (el65); naminiai gyvūnaiA8 (e350) 

•• Platesne prasme pne pnJaukmtų ( domestikuotų) gyvūnų prtskmami v1s1 per ilgą žmonijos 1stonJą 

atnnktt tr žmogui tamauJantys gyvūnat. TFK autonat pne priJaukmtų gyvūnų skma tik dekoratyvinius tr 
žmogaus transportav1mu1 skirtus gyvūnus (žr e350), o ūkmtus gyvūnus pnskma kategonJat e220 l 

(gyvūnai), nors pastaneJi 1rg1 gah būtt naudoJamt žmogaus transportavimui 
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e 2208 Kita patikslinta augalija ir gyvūnija 

e 2209 Nepatikslinta augalija ir gyvūnija 

m:111 Klimatas 
Meteorologiniai ypatumai ir įvykiai, pvz., vėjas. 

Apima: oro temperatūrą, drėgmę, atmosferos slėgį, kritulius, vėją ir 
sezoninius pokyčius 

e 2250 Temperatūra 

Šiluma arba šaltis, matuojami laipsniais, pvz., žema ir 
aukšta temperatūra, normali ir kraštutinė temperatūra. 

e 2251 Drėgmė 

Oro drėgnumo laipsnis, pvz., didelis arba mažas 
drėgnumas. 

e 2252 Atmosferos slėgis 
Aplinkinio oro slėgis, pvz., oro slėgis skirtingame 
aukštyje, su oro sąlygomis susijęs atmosferos slėgis. 

e 2253 Krituliai 
Kondensuotos drėgmės iškritimas, pvz., lietus, rasa, 
sniegas, šlapdriba ir kruša. 

e 2254 Vėjas 

Lėtesnis ar greitesnis oro judėjimas, pvz., švelnus vėjas 
(brizas), štormas arba viesulas. 

e 2255 Sezoniniai svyravimai 
Natūralūs, reguliarūs ir nuspėjami orų pokyčiai pereinant 
iš vieno sezono į kitą, pvz., vasara, ruduo, žiema, 
pavasaris. 

e 2258 Kitas patikslintas klimatas 

e 2259 Nepatikslintas klimatas 

BIJ Gamtiniai reiškiniai 
Reguliarūs arba nereguliarūs geografiniai ir atmosferiniai pokyčiai, 
sujaukiantys asmens fizinę aplinką, pvz., žemės drebėjimai ir 
kraštutinės oro sąlygos, kaip antai tornadai, uraganai, taifūnai, 
potvyniai, miškų gaisrai ir ledo audros. 
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11,111 Žmogaus sukeltieji reiškiniai 
Žmogaus sukelti gamtinės aplinkos pokyčiai ir nuokrypiai, kurie 
sutrikdo kasdienį žmonių gyvenimą, įskaitant įvykius ir būkles, 
susijusias su konfliktais ir karais, pvz., žmonių persikėlimas arba 
perkėlimas į kitą vietą, socialinės infrastruktūros, namų ir šalies 
sugriovimas, aplinkos ir žemės sujaukimas, vandens ir oro 
užteršimas (pvz., nuodingų medžiagų išsiliejimas). 

mm Šviesa 
Elektromagnetinis spinduliavimas, dėl kurio daiktai tampa matomi, 
nesvarbu, ar tai būtų saulės, ar dirbtinė šviesa (pvz., žvakės, 
žibalinės ar parafininės lempos, laužo arba elektros), ir kuris 
leidžia gauti naudingos arba dėmesį blaškančios informacijos apie 
pasaulį. 

Apima: šviesos stiprumą; šviesos kokybę; spalvų kontrastą 

e 2400 Šviesos stiprumas 
Energijos srautas, kurį spinduliuoja natūralus (pvz., saulė) 
arba dirbtinis šviesos šaltinis. 

e 2401 Šviesos kokybė 
Tai pasiekiančios šviesos pobūdis ir su tuo susijęs spalvų 
kontrastas, dėl to sukuriama regimoji aplinka ir gaunama 
naudingos (pvz., informacijos apie žvaigždžių buvimą 
arba duris) arba blaškančios dėmesį informacijos apie 
pasaulį (pvz., dėl per didelio vaizdų kiekio). 

e 2408 Kita patikslinta šviesa 

e 2409 Nepatikslinta šviesa 

EII Su laiku susijusi kaita 
Natūrali, reguliari ir nuspėjama laiko kaita. 

Apima: dienos ir nakties bei Mėnulio ritmus 

e 2450 Dienos ir nakties ritmas 
Natūrali, reguliari ir nuspėjama dienos ir nakties kaita, 
pvz., diena, vakaras, naktis ir rytas. 

e 2451 Mėnulio ritmas 
Natūrali, reguliari ir nuspėjama Mėnulio padėties Žemės 
atžvilgiu kaita. 
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e 2458 Kita patikslinta su laiku susijusi kaita 

e 2459 Nepatikslinta su laiku susijusi kaita 

BIJ Garsas 
Rreiškinys, kuris yra arba gali būti girdimas ir iš kurio gaunama 
naudingos arba dėmesį blaškančios informacijos apie pasaulį, pvz., 
įvairaus stiprumo, aukščio ir tembro trenksmas, skambėjimas, 
tuksenimas, čiulbėjimas, švilpimas, šauksmas, zvimbimas. 

Apima: garso stiprumą; garso kokybę 

e 2500 Garso stiprumas 
Garsų lygis arba stiprumas, kurį nulemia generuojamo 
garso energija, kai didelės energijos svyravimai suvokiami 
kaip stiprūs garsai, o mažos - kaip silpni. 

e 2501 Garso kokybė 
Garso pobūdis, kuris priklauso nuo garso bangų ilgio 
(tonas) arba atskirų tonų santykio sudėtingame garse 
(tembras), pvz., šaižumas arba melodingumas, ir kuris 
padeda gauti naudingos informacijos apie pasaulį (pvz., 
šuns urzgimas ir katės miaukimas) arba trukdo girdimajam 
suvokimui (pvz., triukšmas). 

e 2508 Kitas patikslintas garsas 

e 2509 Nepatikslintas garsas 

111111 Vibracija 
Ritmiški arba neritmiški objekto ar asmens judėjimai pirmyn ir 
atgal dėl fizinių poveikių, pvz., kratymo, drebinimo arba 
trūkčiojimo, kuriuos sukelia įranga, lėktuvas arba sprogimai. 

Išimtis: gamtiniai reiškiniai (e230), pvz., vibracija ir kratymas dėl 
žemės drebėjimo 

llmll Oro kokybė 
Oro lauke arba pastate ypatumai, kurie gali suteikti naudingos arba 
dėmesį blaškančios informacijos apie pasaulį. 

Apima: oro patalpose ir už jų ribų kokybę 
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e 2600 Patalpų oro kokybė 
Oro kokybė pastatų ar kitų uždarų patalpų viduje, kurią 
lemia kvapai, dūmai, drėgmė, oro kondicionavimas 
(kontroliuojama oro kokybė) ir kuri gali suteikti naudingos 
informacijos apie pasaulį (pvz., nutekančių dujų kvapas) 
arba trikdyti dėmesį (pvz., labai stiprus kvepalų kvapas). 

e 2601 Lauko oro kokybė 
Oro kokybė už pastato arba kitos uždaros patalpos ribų, 
kurią lemia kvapai, dūmai, drėgmė, ozono kiekis, kiti 
atmosferos ypatumai, kuri gali suteikti naudingos 
informacijos apie pasaulį (pvz., lietaus kvapas) arba 
trikdyti dėmesį (pvz., nuodingų medžiagų kvapas). 

e 2608 Kita patikslinta oro kokybė 

e 2609 Nepatikslinta oro kokybė 

mm:J Kita patikslinta gamtinė ir žmogaus sukurtoji aplinka 

111.D Nepatikslinta gamtinė ir žmogaus sukurtoji aplinka 
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3 SKYRIUS 

PARAMA IR RYŠIAI 

Šis skyrius apie žmones ir gyvūnus, teikiančius fizinę ar emocinę pagalbą, 
ugdančius, saugančius, paremiančius, taip pat ryšius ir santykius su kitais 
žmonėmis namuose, darbovietėje, mokykloje, žaidžiant arba kitose 
kasdienio gyvenimo situacijose. Skyriuje nekalbama apie remiančių asmenų 
nuostatas. Čia aprašomi aplinkos veiksniai yra ne patys asmenys ar gyvūnai, 
o tų asmenų ir gyvūnų fizinė ir emocinė parama. 

mlllJ Branduolinė šeimaA8 

Grupė asmenų, susijusių artimiausios giminystės, vedybiniais arba 
kitais konkrečios kultūros pripažįstamais ryšiais ir priimamų kaip 
brandµolinė (tiesioginių giminystės santykių) šeima, pvz., 
sutuoktiniai, partneriai (sugyventiniai), tėvai, vaikai, sibsai, įtėviai, 
globėjai ir seneliai. 

Išimtys: išplėstinė šeima (e315); individualios priežiūros 
darbuotojai ir pagalbininkai (e340) 

1111111 Išplėstinė šeima 
Grupė asmenų, susijusių šeiminiais, vedybiniais arba kitokiais 
konkrečioje kultūroje pripažįstamais ryšiais ir priimamų kaip 
išplėstinė šeima, pvz., tetos, dėdės, sūnėnai ir dukterėčios. 

Išimtis: branduolinė šeima (e310) 

1111111 Draugai 
Asmenys, su kuriais palaikomi artimi ir nuolatiniai ryšiai, grįsti 
apipusiu pasitikėjimu ir savitarpio pagalba. 

m!III Pažįstami, bendraamžiai, kolegos, kaimynai ir bendruomenės 
nariai 
Gerai žinomi asmenys - pažįstami, bendraamžiai, bendradarbiai, 
kaimynai ir bendruomenės nariai, sutinkami darbe, mokykloje, 
poilsiaujant arba kitose gyvenimo situacijose ir turintys panašių 

"" AnghškaJame TFK tekste vartoJama sąvoka ,mmed,ate family, tačiau soc1ahmų mokslų hteratūroJe 
labiau paphtus1 d1chotom1Ja nuc/ear 1r extended famdy (branduoline 1r 1šplestmė šeimos) L1etuv1škaJame 

vertime būtent šią d1chotom1Ją 1r pabekame. 

211 



Aplinkos veiksniai 

demografinių požymių, pvz., yra panašaus amžiaus, tos pačios 
lyties, tų pačių religinių įsitikinimų ir interesų arba tos pačios 
tautybės. 

Išimtis: asociacijų ir organizacijų paslaugos (e5550) 

1111111 Viršininkai pagal pareigas 

TFK 

Asmenys, prisiimantys atsakomybę kitų asmenų atžvilgiu ir turintys 
visuomenėje įtaką dėl savo socialinio, ekonominio, kultūrinio ar 
religinio vaidmens, pvz., mokytojai, darbdaviai, vadovai ir 
kontrolieriai, vadovų pavaduotojai, globėjai ir patikėtiniai. 

l!lm Pavaldiniai pagal pareigas 
Asmenys, kurių kasdieniam gyvenimui turi įtakos aukštesnę padėtį 
užimantis asmuo darbe, mokykloje arba kitoje aplinkoje, pvz., 
studentai, darbininkai arba religinės grupės eiliniai nariai. 

Išimtis: branduolinė šeima (e3/0) 

IIIIDI Individualios priežiūros darbuotojai ir pagalbininkai 
Tai asmenys, teikiantys paslaugas, reikalingas žmogaus palaikymui 
kasdieniame gyvenime, dirbant, ugdantis arba kitose situacijose. 
Paslaugos gali būti grįstos tiek viešaisiais, tiek privačiaisiais 
finansavimo šaltiniais, taip pat savanoryste. Pavyzdžiai: paslaugų į 
namus ir namuose teikėjai, asmeniniai pagalbininkai, važiavimo 
transportu pagalbininkai, mokami pagalbininkai, auklės ir kiti 
asmenys, atliekantys kito asmens tiesioginės priežiūros funkciją. 

Išimtys: branduolinė šeima (e3/0); išplėstinė šeima (e315); 
draugai (e320); bendrosios socialinės paramos paslaugos (e5750); 
sveikatos priežiūros specialistai (e355) 

mlll Pašaliečiai 
Nepažįstami ir negiminingi asmenys arba tie, su kuriais 
nepalaikomi ryšiai, įskaitant visiškai nepažįstamus asmenis, tačiau 
su kuriais tenka susidurti gyvenimo situacijose, pvz., 
pavaduojantys mokytojai, bendradarbiai arba paslaugų teikėjai. 

BIJ Naminiai gyvūnai 
Gyvūnai, suteikiantys fizinę, emocinę arba psichologinę pagalbą, 
pvz., kambariniai gyvūnai (šunys, katės, paukščiai, žuvys ir t. t.), 
bei judamumui ir persikėlimui skirti gyvūnai. 

Išimtys: gyvūnai (e2201); turtas (e165) 
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111111 Sveikatos priežiūros specialistai 
Visi paslaugų teikėjai, dirbantys sveikatos priežiūros sistemoje, 
pvz., gydytojai, slaugės, fizioterapeutai, darbo terapeutai, 
logopedai, audiologai, ortezuotojai ir protezuotojai, medicinos 
socialiniai darbuotojai. 

Išimtis: kiti specialistai (e360) 

mmlJ Kiti specialistai 
Kiti paslaugų teikėjai, nepriklausantys sveikatos priežiūros 
sistemai, pvz., socialiniai darbuotojai, teisininkai, mokytojai, 
architektai ir projektuotojai. 

mll1I Kita patikslinta parama ir ryšiai 

mlD Nepatikslinta parama ir ryšiai 
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4 SKYRIUS 

NUOSTATOS 

TFK 

Šis skyrius apie nuostatas - susiformavusių papročių, gyvenimo praktikos, 
ideologijų, vertybių, normų, faktais grįstų arba religinių įsitikinimų 
pasekmes. Šios nuostatos veikia asmens elgesį ir socialinį gyvenimą visais 
lygmenimis, pradedant tarpasmeniniais santykiais bei ryšiais bendruomenėje 
ir baigiant politinėmis, ekonominėmis arba teisinėmis institucijomis. 
Pavyzdžiui. individualios arba visuomeninės nuostatos į asmens patikimumą 
arba vertingumą gali motyvuoti teigiamas, pagarbos asmeniui nuostatas arba 
neigiamas, diskriminuojančias asmenį nuostatas (pvz., stigmatizaciją, 
stereotipizaciją, marginalizaciją arba visišką asmens atskirtį). Čia 
klasifikuojamos nuostatos yra išorinės aprašomojo asmens atžvilgiu ir 
nepriklauso pačiam asmeniuiA8 . Todėl jos suskirstytos į kategorijas pagal 
ryšių, aprašytų Aplinkos veiksnių komponento 3 skyriuje, išdėstymo tvarką. 
Vertybės ir įsitikinimai neatskiriami nuo nuostatų, nes jie yra už nuostatų 
slypinčios skatinamosios jėgos. 

1111111 Branduolinės šeimos narių individualios nuostatos 
Branduolinės šeimos narių bendrieji arba individualieji požiūriai ir 
nuomonės apie asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, 
politines ir ekonomines problemas), veikiantys jų elgesį ir 
veiksmus. 

111111 Išplėstinės šeimos narių individualios nuostatos 
Išplėstinės šeimos narių bendrieji arba individualieji požiūriai ir 
nuomonės apie asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, 
politines ir ekonomines problemas), veikiantys individualų elgesį ir 
veiksmus. 

111111 Draugų individualios nuostatos 
Draugų bendrieji arba individualieji požiūriai ir nuomonės apie 
asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines 
problemas), veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

'" Gaila, kad TFK autona1 1šsam1au neatskleidžia nuostatų sąveikų mechamzmo Aprašomasis asmuo del 

kitų žmomų ne1g1amų nuostatų nukenčia ne tik t1es1og1a1 (d1sknmmu0Jamas, nboJamos lygios galimybes), 

bet ,r sus1kuna savo 1va1zd1, kuname rasime menkaven1škumo, nepas1t1kej1mo, beJėg1škumo ir panašių 

dalykų. 
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111111 Pažįstamų, bendraamžių, kolegų, kaimynų ir bendruomenės 
narių individualios nuostatos 
Pažįstamų, bendraamžių, kolegų, kaimynų ir bendruomenės narių 
bendrieji arba atskirieji požiūriai ir nuomonės apie asmenį arba 
kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines problemas), 
veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

1111111 Viršininkų pagal pareigas individualios nuostatos 
Viršininkų bendrieji arba atskirieji požiūriai ir nuomonės apie 
asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines 
problemas), veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

mlll Pavaldinių pagal pareigas individualios nuostatos 
Pavaldinių bendrieji arba atskirieji požiūriai ir nuomonės apie 
asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines 
problemas), veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

IIIIDI Asmeninės priežiūros darbuotojų ir pagalbininkų 
individualios nuostatos 
Individualios priežiūros darbuotojų ir pagalbininkų bendrieji arba 
atskirieji požiūriai ir nuomonės apie asmenį arba kitus dalykus 
(pvz., socialines, politines ir ekonomines problemas), veikiantys 
individualų elgesį ir veiksmus. 

IIIBI Pašaliečių individualios nuostatos 
Pašaliečių bendrieji arba atskirieji požiūriai ir nuomonės apie 
asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines 
problemas), veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

111§11 Sveikatos priežiūros specialistų individualios nuostatos 
Sveikatos priežiūros specialistų bendrieji arba atskirieji požiūriai ir 
nuomonės apie asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, 
politines ir ekonomines problemas), veikiantys individualų elgesį ir 
veiksmus. 

111111 Kitų specialistų individualios nuostatos 
Kitų specialistų bendrieji arba atskirieji požiūriai ir nuomonės apie 
asmenį arba kitus dalykus (pvz., socialines, politines ir ekonomines 
problemas), veikiantys individualų elgesį ir veiksmus. 

lllmlJ Socialinės nuostatos 
Tam tikrai visuomenei, kultūrai, subkultūrai ar kitai grupei 
priklausančių žmonių bendrieji arba atskirieji požiūriai ir 

215 



Aplinkos veiksniai TFK 

nuomonės apie kitus asmenis arba socialines, politines ir 
ekonomines problemas, veikiantys individualų arba grupinį elgesį 
ir veiksmus. 

mDII Socialinės normos, praktika ir ideologijos 
Papročiai, nusistovėjusi tvarka, taisyklės, apibendrintos vertybių ir 
normatyvinių įsitikinimų sistemos (pvz., ideologijos, normatyvinės 
nuomonės ir dorovės koncepcijos), besiformuojančios 
visuomenėje ir veikiančios grupių ar individų praktinę veiklą ir 
elgesį, pvz., dorovinio ir religinio elgesio arba etiketo socialinės 
normos; religinės dogmos ir iš jų išplaukiančios normos bei tvarka; 
apeigas ir ritualus arba žmonių susibūrimus lemiančios normos. 

mm Kitos patikslintos nuostatos 

mJml Nepatikslintos nuostatos 
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5 SKYRIUS 

PASLAUGOS, SISTEMOS IR 

POLITIKOS 

Šis skyrius apie paslaugasA8
, sistemas ir politikas. 

l. Paslaugos - tai įvairių visuomenės sektorių naudingos struktūrinės 
programos, planai bei veiklos, kurių paskirtis - tenkinti asmenų poreikius 
(įskaitant į paslaugas ir žmones, kurie jas teikia). Paslaugos gali būti 
viešosios, privačiosios arba savanoriškos ir teikiamos vietos, bendruomenės, 
regiono, valstijos, provincijos, šalies arba tarptautiniu lygmeniu. Jas gali 
teikti asmenys, asociacijos, organizacijos, agentūros ir vyriausybės. 
Paslaugomis teikiamos gėrybės gali būti bendro pobūdžio, pritaikytos arba 
specialiai sukurtos. 

2. Sistemos - tai valdymo ir organizavimo mechanizmai, kuriuos tvirtina 
vietinio, regioninio, šalies ar tarptautinio lygmens vyriausybės arba kiti 
pripažinti autoritetai. Tų sistemų paskirtis - organizuoti, kontroliuoti ir 
tikrinti įvairių visuomenės sektorių teikiamų paslaugų, struktūrinių 
programų ir operacijų naudingumą. 

3. Politikos - tai taisyklės, nuostatai arba statutai, susitarimai ir standartai, 
kuriuos tvirtina vietinė, regioninė, šalies ir tarptautinė vyriausybės, arba kiti 
pripažinti autoritetai. Politika valdo ir reguliuoja sistemas, kurios 
organizuoja, kontroliuoja ir tikrina paslaugas, struktūrines programas ir 
operacijas, priklausančias įvairiems visuomenės sektoriams. 

•• Angliškasis service ypač problemiškas žodis verčiant į hetuvių kalbą. Naujasis Oksforrio anglų kalbos 

žodynas (200 l) ŠĮ žodt pirmiausia apibūdma kaip pagalbos veiksmą, darbo atlikimą už kitus. lodyno 

pateikiamos daiktavardinės reikšmės irgi labiau atitmka tat, ką lietuviškai vadmame paslauga. Tačiau 

daugelyje angliškų tekstų vartoJamam žodžiui service išversit reikėtų sąvokos, jungiančios tris lietuviškus 
žodžius: tarnyba (paslaugų įstaiga), aptarnavimas (reikmių tenkinimas) ir paslauga (pagalba, 

patarnavimas) Šiame TFK skyriuje žodis service dažniau vartojamas paslaugų įstaigos (tarnybos) prasme. 
Tačiau skyriaus pradžioje, po sąvokos services apibūdinimo skliaustuose Įrašomas ir toks sakmys: 
Included m services are the people who provide them Jo pažodinis vertimas būtų toks: Įskaitant į 

paslaugas ir žmones, kurte teikia Jas Atsižvelgiant į tat, kad žodis paslauga Lietuvos viešajame sektoriuje 

Jau tapo kertiniu (pvz., Socialinių paslaugų 1statymas), būtent JUO tr verčiame šiame skyriuje vartojamą 

service (nors pagal kontekstą daug kur labiau tiktų tarnyba - paslaugas teikianti įstaiga). 
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1!11111 Vartojimo prekių gamybos paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir pohtikos, kurios valdo ir lemia žmonių 
vartojamų objektų ir produktų gamybą. 

e 5100 Vartojimo prekių gamybos paslaugos 
Vartojimo produktų ir prekių kūrimo, gamybos ir kaupimo 
paslaugos įr programos, pvz., judamumo, bendravimo, 
ugdymo, transportavimo, užimtumo, namų apyvokos 
gaminiai ir technika, įskaitant ir asmenis, kurie teikia 
tokias paslaugas. 

Išimtys: švietimo ir lavinimo paslaugos (5850); ryšių 
paslaugos (e5350); l skyrius 

e 5101 Vartojimo prekių gamybos sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, pvz., 
regioninės, nacionahnės arba tarptautinės organizacijos, 
nustatančios standartus (pvz., Tarptautinė standartų 
organizacija) ir gamybinės organizacijos, kurios rūpinasi 
plataus vartojimo gaminių ir prekių kūrimu, gamyba ir 
kaupimu. 

e 5102 Vartojimo prekių gamybos politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, susiję su vartojimo 
gaminių ir prekių kūrimu, gamyba ir kaupimu, pvz., kokį 
standartą pritaikyti. 

e 5108 Kitos patikslintos vartojimo prekių gamybos 
paslaugos, sistemos ir politikos 

e 5109 Nepatikslintos vartojimo prekių gamybos paslaugos, 
sistemos ir politikos 

IIDil Architektūros ir statybos paslaugos, sistemos ir politikos 
Viešųjų ir privačiųjų pastatų projektavimo ir statybos paslaugos, 
sistemos ir politikos. 

Išimtis: teritorijų planavimo paslaugos, sistemos ir politikos (e520) 

e 5150 Architektūros ir statybos paslaugos 
Gyvenamųjų, prekybos, pramonės ir viešųjų pastatų 
projektavimo, statybos ir priežiūros paslaugos ir 
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programos, pvz., gyvenamieji pastatai, projektavimo 
principų diegimas, statybos kodeksai, taisyklės ir 
standartai; įskaitomi ir tie, kurie teikia paslaugas. 

e 5151 Architektūros ir statybos sistemos 
Gyvenamųjų, prekybos, pramonės ir viešųjų pastatų 
planavimo, projektavimo, statybos ir priežiūros 
administracinė kontrolė ir valdymas, pvz., statybos 
kodekso įdiegimas ir priežiūra, standartų kūrimas, 
priešgaisrinės ir gyvybės saugos standartai. 

e 5152 Architektūros ir statybos politikos 
Gyvenamųjų, prekybos, pramonės ir viešųjų pastatų 
planavimo, projektavimo, statybos ir priežiūros įstatymai, 
taisyklės ir standartai, pvz., statybos politika, projektavimo 
standartai, priešgaisrinės ir gyvybės saugos standartai. 

e 5158 Kitos patikslintos architektūros ir statybos paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5159 Nepatikslintos architektūros ir statybos paslaugos, 
sistemos ir politikos 

111111 Teritorijų planavimoA8 paslaugos, sistemos ir politikos 
Kaimo vietovių, priemiesčių ir miestų viešųjų ir privačiųjų žemių 
(pvz., parkų, miškų, pakrančių ir pelkių) planavimo, projektavimo, 
plėtros ir priežiūros paslaugos, sistemos ir politikos. 

Išimtis: architektūros ir statybos paslaugos, sistemos ir politikos 
(e515) 

e 5200 Teritorijų planavimo paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių paskirtis - planuoti, kurti ir 
prižiūrėti miestų, priemiesčių, kaimų, poilsiaviečių, 

draustinių ir aplinkosaugines erdves, susibūrimų ir 
prekybos atvirame lauke vietas (pvz., aikštes ir 
turgavietes), taip pat pėsčiųjų ir transporto maršrutus; 
įskaitomi ir tie, kurie teikia šias paslaugas. 

'" AnghškaJame TFK vanante vartoJamą sąvoką open space planmng (atvirosios erdves planavimas) 

verčiame Lietuvoje paphtusiu termmu teritorijų p/anavimas 
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Išimtys: gaminių ir technikos planavimas, konstravimas ir 
įrengimas viešuosiuose (el 50) bei privačiuosiuose (el 55) 
pastatuose; ap/inkotvarkos gaminiai ir technika (el 60) 

e 5201 Teritorijų planavimo sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, pvz., 
vietinio, regioninio ir nacionalinio planavimo teisiniai 
aktai, projektavimo kodeksai, paveldo ir draustinių bei 
aplinkotvarkos politikos, t. y. visa tai, kuo remiantis 
planuojamos, projektuojamos, plėtojamos ir išlaikomos 
teritorijos, įskaitant kaimų, priemiesčių ir miestų žemes, 
parkus, draustinius ir gyvosios gamtos rezervatus. 

e 5202 Teritorijų planavimo politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, kuriais vadovaujamasi 
planuojant, projektuojant, plėtojant ir prižiūrint teritorijas, 
įskaitant ir kaimų, priemiesčių bei miestų žemes, parkus, 
draustinius ir gyvosios gamtos rezervatus, pvz., vietinio, 
regioninio ir nacionalinio planavimo teisiniai aktai, 
projektavimo kodeksai, paveldo, draustinių ir aplinkos 
planavimo politikos. 

e 5208 Kitos patikslintos teritorijų planavimo paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5209 Nepatikslintos teritorijų planavimo paslaugos, sistemos 
ir politikos 

11111 Aprūpinimo būstu paslaugos, sistemos ir politikos 
Aprūpinimo būstu, pastoge arba laikina buveine paslaugos, 
sistemos ir politikos. 

e 5250 Apgyvendinimo paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių paskirtis - aprūpinti būstu 

ar pastoge asmenis, taip pat prižiūrėti tuos būstus, pvz., 
turto agentūros, gyvenamųjų namų statybos organizacijos, 
laikinos buveinės benamiams; įskaitomi ir tie, kurie teikia 
paslaugas. 

e 5251 Aprūpinimo būstu sistemos 
Gyventojų aprūpinimo būstu arba laikina buveine 
administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, pvz., 
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aprūpinimo būstu politikos įgyvendinimo ir kontrolės 
sistemos. 

e 5252 Aprūpinimo būstu politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys 
aprūpinimą būstu arba laikina buveine, pvz., įstatymai ir 
politikos, apibūdinantys teisę į būstą ar laikiną prieglobstį; 
politikos, siekiančios įtraukti vyriausybę į aprūpinimo 
būstu ir jo priežiūros plėtrą; politikos, kurių tikslas -
numatyti aprūpinimo būstu plėtojimo kryptis ir būdus. 

e 5258 Kitos patikslintos aprūpinimo būstu paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5259 Nepatikslintos aprūpinimo būstu paslaugos, sistemos ir 
politikos 

111111 Komunalinės paslaugos, sistemos ir politikos 
Viešojo komunalinio aptarnavimo paslaugos, programos ir 
politikos, pvz., aprūpinimas vandeniu, kuru, elektra, viešuoju 
transportu ir būtiniausiomis paslaugomis, šiukšlių išvežimas. 

Išimtis: civilinės saugos paslaugos, sistemos ir politikos (e545) 

e 5300 Komunalinės paslaugos 
Gyventojų aprūpinimo būtiniausia energija (pvz., kuru, 
elektra), šiukšlių išvežimo, vandens tiekimo ir kitų 
būtiniausių dalykų (pvz., skubaus remonto) paslaugos ir 
programos. 

e 5301 Komunalinės sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, 
reguliuojantys aprūpinimą komunalinėmis paslaugomis, 
pvz., sveikatos arba saugos komitetai bei vartotojų 
tarybos. 

e 5302 Komunalinės politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys 
komunalinių paslaugų teikimą bendruomenėms, pvz., 
sanitarinės ir saugos normos, reguliuojančios aprūpinimą 
kuru ir vandeniu, šiukšlių išvežimą, taip pat būtiniausių 
paslaugų teikimą nepritekliaus arba gamtinių nelaimių 
atvejais. 
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e 5308 Kitos patikslintos komunalinės paslaugos, sistemos ir 
politikos 

e 5309 Nepatikslintos komunalinės paslaugos, sistemos ir 
politikos 

IBII Ryšių paslaugos, sistemos ir politikos 
Informacijos perdavimo ir keitimosi ja paslaugos, sistemos ir 
politikos. 

e 5350 Ryšių paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių paskirtis - įvairiais būdais 

perduoti informaciją, pvz., telefonu, faksu, antžeminiu, oro 
ir elektroniniu paštu arba kitais kompiuterizuotais ryšio 
kanalais (pvz., mobiliaisiais telefonais, teletaipais, 
teletekstais ir internetu); įskaitomi ir tie, kurie teikia tokias 
paslaugas. 

Išimtis: žiniasklaidos paslaugos (e5600) 

e 5351 Ryšių sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai (pvz., 
telekomunikacijai vadovaujančios valdžios įgaliotos 
institucijos arba kitos įstaigos), kurie reguliuoja 
informacijos perdavimą įvairiais būdais, tarp jų ir telefonu, 
faksu, antžeminiu, oro ir elektroniniu paštu bei 
kompiuterinėmis sistemomis. 

e 5352 Ryšių politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys 
informacijos perdavimą įvairiais būdais, tarp jų ir telefonu, 
paštu, elektroniniu paštu ir kompiuterinėmis sistemomis, 
pvz., teisė gauti bendravimo paslaugas, pašto adreso 
užrašymo reikalavimai, telekomunikacinių paslaugų 
standartai. 

e 5358 Kitos patikslintos ryšių paslaugos, sistemos ir politikos 

e 5359 Nepatikslintos ryšių paslaugos, sistemos ir politikos 

IIIIIJ Transporto paslaugos, sistemos ir politikos 
Žmonių ir prekių judėjimo bei vežimo iš vienos vietos į kitą 
paslaugos, sistemos ir politikos. 
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e 5400 Transporto paslaugos 
Paslaugos ir programos, skirtos asmenų ir prekių vežimui 
viešuoju arba privačiuoju transportu plentais, keliais, 
geležinkeliais, oru arba vandeniu; įskaitomi ir tie, kurie 
teikia tokias paslaugas. 

Išimtis: asmens judamumo ir transportavimo patalpose ir 
užjų gaminiai ir technika (e120) 

e 5401 Transporto sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, 
reguliuojantys žmonių ir prekių vežimą viešuoju arba 
privačiuoju transportu plentais, keliais, geležinkeliais, oru 
arba vandeniu, pvz., sistemos, sprendžiančios tam tikrų 
transporto priemonių eismo teisėtumą, diegiančios ir 
kontroliuojančios sveikatos ir saugos standartus, taikomus 
transporto rūšims. 

Išimtis: socialinės apsaugos paslaugos, sistemos ir 
politikos (e570) 

e 5402 Transporto politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys asmenų 
arba prekių judėjimą plentais, keliais, geležinkeliais, oru 
arba vandeniu, pvz., transporto planavimo įstatymai ir 
politikos, aprūpinimo viešuoju transportu ir jo 
prieinamumo politikos. 

e 5408 Kitos patikslintos transporto paslaugos, sistemos ir 
politikos 

e 5409 Nepatikslintos transporto paslaugos, sistemos ir 
politikos 

111111 Civilinės saugos paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių tikslas - saugoti žmones ir 
turtą. 

Išimtis: komunalinės paslaugos, sistemos ir politikos (e530) 

e 5450 Civilinės saugos paslaugos 
Bendruomenės organizuojamos paslaugos ir programos, 
kurių paskirtis - saugoti žmones ir turtą, pvz., gaisrinės, 
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policijos, avarinės ir greitosios medicinos pagalbos 
paslaugos; įskaitomi ir tie, kurie jas teikia. 

TFK 

e 5451 Civilinės saugos sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, 
reguliuojantys žmonių ir turto saugą, pvz., sistemos, 
teikiančios policijos, gaisrinės saugos, avarinės ir 
greitosios medicinos pagalbos paslaugas. 

e 5452 Civilinės saugos politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, kurie reguliuoja žmonių 
ir turto saugą, pvz., politikos, reguliuojančios policijos, 
gaisrinės saugos, avarinės ir greitosios medicinos pagalbos 
paslaugas. 

e 5458 Kitos patikslintos civilinės saugos paslaugos, sistemos 
ir politikos 

e 5459 Nepatikslintos civilinės saugos paslaugos, sistemos ir 
politikos 

111111 Teisinės paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių tikslas - įstatymų ir kitų 
teisės aktų leidyba. 

e 5500 Teisinės paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių paskirtis - rūpintis, kad 
šalis būtų teisinė valstybė, kaip numato jos įstatymai, pvz., 
teismai, tribunolai ir kitos įstaigos, klausančios ir 
nagrinėjančios civilinius ginčus ir kriminalines bylas, 
advokatų ir notarų paslaugos, tarpininkavimas, arbitražas, 
pataisos ir griežtojo režimo kolonijos; įskaitomi ir tie, 
kurie teikia tokias paslaugas. 

e5501 Teisinės sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, 
reguliuojantys teisėtvarką, pvz., sistemos, diegiančios ir 
kontroliuojančios formalias teisines normas (pvz., 
įstatymus, taisykles, paprotinę teisę, tikėjimo teisę, 
tarptautinę teisę ir tarptautines sutartis). 

e 5502 Teisinės politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, pvz., konkretūs įstatymai, 
paprotinė teisė, tikėjimo teisė, tarptautinė teisė ir 
tarptautinės sutartys. 
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e 5508 Kitos patikslintos teisinės paslaugos, sistemos ir 
politikos 

e 5509 Nepatikslintos teisinės paslaugos, sistemos ir politikos 

11111 Asociacijų ir organizacijų paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, skirtos žmonių grupėms, į kurias 
jie susijungė skatinami bendrų nekomercinių interesų; dažniausiai 
šios grupės veikia narystės principu. 

e 5550 Asociacijų ir organizacijų paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurias teikia į bendrų 
nekomercinių interesų grupes susibūrę žmonės kitiems 
panašių interesų arba naryste toje pačioje organizacijoje 
susietiems žmonėms, pvz., poilsio ir laisvalaikio leidimo 
organizacijos, sporto, kultūrinės, religinės ir savitarpio 
pagalbos paslaugos. 

e 5551 Asociacijų ir organizacijų sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmai, 
reguliuojantys bendrais nekomerciniais interesais 
susibūrusių žmonių santykius ir veiklas, asociacijų ir 
organizacijų kūrimą ir veikimą, pvz., savitarpio pagalbos, 
poilsio ir laisvalaikio leidimo, kultūrinės, religinės ir kitos 
ne pelno organizacijos. 

e 5552 Asociacijų ir organizacijų politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys bendrais 
nekomerciniais interesais susibūrusių žmonių santykius ir 
veiklas, pvz., asociacijų ir organizacijų kūrimo ir veiklos 
bendroji politika, konkrečių organizacijų ir asociacijų 
(savitarpio pagalbos, poilsio ir laisvalaikio, religinių, 
kultūrinių, kitų ne pelno organizacijų) veiklos politika. 

e 5558 Kitos patikslintos asociacijų ir organizacijų paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5559 Nepatikslintos asociacijų ir organizacijų paslaugos, 
sistemos ir politikos 

lllmlJ Žiniasklaidos paslaugos, sistemos ir politikos 
Gyventojų informavimo žiniasklaidos kanalais (per radiją, 
televiziją, spaudą ir internetą) paslaugos, sistemos ir politikos. 
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e 5600 Žiniasklaidos paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių tikslas - gyventojų 

aprūpinimas informacija, pvz., radijo, televizijos, užrašų 
ekrane, spaudos pranešimų, žurnalų ir laikraščių, spaudos 
Brailio raštu, kompiuterinės komunikacijos (pasaulinio 
tinklo - www, interneto) žinių ir informacijos paslaugos; 
įskaitomi ir tie, kurie teikia tokias paslaugas. 

Išimtis: ryšių paslaugos (e5350) 

e 5601 Žiniasklaidos sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo tvarka, reguliuojanti 
pagrindinės visuomenės dalies aprūpinimą naujienomis ir 
informacija, pvz., sistemos, reguliuojančios žinių turinį ir 
platinimą žiniasklaidos priemonėmis (radiju, televizija, 
spaudos pranešimais, laikraščiais ir kompiuterinėmis 
informacijos sklaidos priemonėmis), taip pat žiniasklaidos 
kanalų prieinamumą. 

Apima: užrašus televizijos ekrane, laikraščius ir 
publikacijas Brailio raštu, radijo pranešimų tetetekstus 

Išimtis: ryšių sistemos (e535 l) 

e 5602 Žiniasklaidos politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys 
pagrindinės visuomenės dalies aprūpinimą žiniomis ir 
informacija, pvz., žinių turinį reguliuojančios politikos 
skleidimą per radiją, televiziją, spaudos pranešimus, 
laikraščius ir kompiuterines komunikacijos priemones 
(pasaulinį tinklą ir internetą), taip pat žiniasklaidos kanalų 
prieinamumą. 

Išimtis: ryšiųpo/itikos (e5352) 

e 5608 Kitos patikslintos žiniasklaidos paslaugos, sistemos ir 
politikos 

e 5609 Nepatikslintos žiniasklaidos paslaugos, sistemos ir 
politikos 
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l.llll Ekonominės paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, aprėpiančios visą šalies prekių ir 
paslaugų gamybą, paskirstymą ir vartoj imą. 

Išimtis: socialinės apsaugos paslaugos, sistemos ir politikos (e570) 

e 5650 Ekonominės paslaugos 
Paslaugos ir programos, aprėpiančios prekių ir paslaugų 
gamybą, paskirstymą ir vartojimą, pvz., privatus 
komercinis sektorius (verslas, korporacijos, privačios 
pelno įmonės), viešasis sektorius (viešosios komercinės 
paslaugos, kooperatyvai), finansinės organizacijos 
(bankai, draudimo paslaugos); įskaitomi ir tie, kurie teikia 
tolias paslaugas. 

Išimtys: komunalinės paslaugos (5300); darbo ir 
įdarbinimo paslaugos (e5900) 

e 5651 Ekonominės sistemos 
Administracinės kontrolės ir valdymo mechanizmas, 
reguliuojantis prekių ir paslaugų gamybą, paskirstymą ir 
vartojimą, pvz., ekonominę politiką diegiančios ir 
prižiūrinčios sistemos. 

Išimtys: komunalinės sistemos (e5301); darbo ir 
įdarbinimo sistemos (e5901) 

e 5652 Ekonominės politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys prekių ir 
paslaugų gamybą, paskirstymą ir vartojimą, pvz., 
vyriausybių pritaikomos ir diegiamos ekonominės 
doktrinos. 

Išimtys: komunalinės politikos (e5302); darbo ir 
įdarbinimo politikos (e5902) 

e 5658 Kitos patikslintos ekonominės paslaugos, sistemos ir 
politikos 

e 5659 Nepatikslintos ekonominės paslaugos, sistemos ir 
politikos 
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lllilJ Socialinės apsaugos paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių paskirtis - kompensuoti 
mažas pajamas žmonių, kuriems reikia viešosios pagalbos dėl 
amžiaus, skurdo, nedarbo, sveikatos būklės arba negalumo. Ši 
pagalba grįsta arba bendrųjų mokesčių, arba paties asmens 
mokestinių įnašų schema. 

Išimtis: ekonominės paslaugos, sistemos ir politikos (e565) 

e 5700 Socialinės apsaugos paslaugos 
Socialinės paslaugos, skirtos žmonių, kuriems dėl amžiaus, 
skurdo, nedarbo, sveikatos būklės arba negalumo 
reikalinga viešoji pagalba, pajamoms paremti. Ši pagalba 
grįsta arba bendrųjų mokesčių, arba paties asmens 
mokestinių įnašų schema. Pavyzdžiui, teisės gauti paramos 
išmokas nustatymas, išmokų skyrimas ir teikimas pagal 
tokias programas: socialinės paramos programą ( pvz., 
neįmokinė gerovės schema, skurdu ar kitomis reikmėmis 
grįstos kompensacijos), socialinio draudimo programą 
(pvz., įmokinis draudimas nelaimingo atsitikimo arba 
nedarbo atvejais), negalumo ir panašios pensijų schemos 
(pvz., nuostolių atlyginimas). Įskaitomi ir tie, kurie teikia 
tokias paslaugas. 

Išimtis: sveikatos priežiūros paslaugos (e5800) 

e 5701 Socialinės apsaugos sistemos 
Programų ir schemų administracinės kontrolės ir valdymo 
sistemos, kurios rūpinasi palaikomomis pajamomis 
žmonių, kuriems dėl amžiaus, skurdo, nedarbo, sveikatos 
būklės arba negalumo reikalinga viešoji pagalba, pvz., 
sistemos, diegiančios socialinės paramos, gerovės, išmokų 
nedarbo atveju, negalumo ir panašių pensijų bei lengvatų 
taisykles ir tvarką. 

e 5702 Socialinės apsaugos politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, kurie reguliuoja 
programas ir schemas, skirtas remti pajamas žmonių, 
kuriems dėl amžiaus, skurdo, nedarbo, sveikatos būklės 
arba negalumo reikalinga viešoji pagalba, pvz., įstatymai 
ir nuostatai, apibrėžiantys teisę į socialinę paramą, gerovę, 
draudimą nedarbo atvejais, negalumo ar panašią pensiją 
bei negalumo lengvatas. 
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e 5708 Kitos patikslintos socialinės apsaugos paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5709 Nepatikslintos socialinės apsaugos paslaugos, sistemos 
ir politikos 

lliil Bendrosios socialinės paramos paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių paskirtis - pagelbėti 

asmenims tose srityse, kuriose tokia pagalba jiems reikalinga, pvz., 
apsiperkant, tvarkantis namuose, važiuojant transportu, prižiūrint 
save ar kitus, t. y. siekiant geresnio funkcionavimo visuomenėje. 

Išimtys: socialinės apsaugos paslaugos, sistemos ir politikos 
(e570); individualios priežiūros darbuotojai ir pagalbininkai 
(e340); sveikatos priežiūros paslaugos, sistemos ir politikos (e580) 

e 5750 Bendrosios socialinės paramos paslaugos 
Paslaugos ir programos, skirtos paremti tuos, kuriems dėl 
amžiaus, skurdo, nedarbo, sveikatos būklės ar negalumo 
reikalinga viešoji pagalba, pvz., pagalba apsiperkant, 
tvarkant namus, prižiūrint save ar kitus, t. y. siekiant kuo 
geriau funkcionuoti visuomenėje. 

e 5751 Bendrosios socialinės paramos sistemos 
Administracinės kontrolės ir priežiūros mechanizmai, 
reguliuojantys programas ir schemas, pagal kurias 
teikiama parama žmonėms, kuriems dėl amžiaus, skurdo, 
nedarbo, sveikatos būklės ar negalumo tokia parama 
reikalinga. Priskirtinos ir sistemos, diegiančios socialinės 
paramos paslaugų taisykles ir tvarką. 

e 5752 Bendrosios socialinės paramos politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys programas 
ir schemas, pagal kurias teikiama socialinė parama 
žmonėms, kuriems dėl amžiaus, skurdo, nedarbo, 
sveikatos būklės arba negalumo tokia parama reikalinga. 
Priskirtini ir įstatymai bei taisyklės, pagal kuriuos 
nustatoma teisė gauti socialinę paramą. 

e 5758 Kitos patikslintos bendrosios socialinės paramos 
paslaugos, sistemos ir politikos 

e 5759 Nepatikslintos bendrosios socialinės paramos 
paslaugos, sistemos ir politikos 
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gJ Sveikatos priežiūros paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių paskirtis - išsaugoti sveikatą 
ir gydyti, teikti medicininę reabilitaciją ir propaguoti sveiką 
gyvenseną. 

Išimtis: bendrosios socialinės paramos paslaugos, sistemos ir 
politikos (e575) 

e 5800 Sveikatos priežiūros paslaugos 
Vietos, bendruomenės, regioninio, apskrities ar 
nacionalinio lygmens paslaugos ir programos, skirtos 
asmens fizinės, psichologinės ir socialinės gerovės 
priežiūrai, pvz., sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos 
paslaugos, pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, 
priežiūra ūmiu ligos laikotarpiu, reabilitacijos ir ilgalaikės 
slaugos paslaugos; privačios ir viešosios ilgalaikės, 
trumpalaikės, periodiškos bei vienkartinės paslaugos; 
paslaugos įvairiose vietose (bendruomenėje, namuose, 
mokyklose, darbovietėse, bendrojo profilio ligoninėse, 
specializuotose ligoninėse, klinikose, internatinėse ir 
neinternatinėse globos įstaigose); įskaitomi ir tie, kurie 
teikia tokias paslaugas. 

e 5801 Sveikatos priežiūros sistemos 
Administracinės kontrolės ir priežiūros mechanizmai, 
valdantys su asmens fizine, psichologine ir socialine 
gerove susijusių paslaugų teikimą bendruomenėje, 
namuose, mokykloje, darbovietėje, bendrosios priežiūros 
ir specializuotose ligoninėse, klinikose, internatinėse ir 
neinternatinėse globos įstaigose, pvz., sistemos, 
diegiančios teisės gauti sveikatos paslaugas, apsirūpinti 
įranga ir pagalbine technika taisykles, sistemos, 
leidžiančios įstatymus (pvz., sveikatos įstatymą, kuris 
nubrėžia sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimo 
principus - prieinamumą, universalumą, visapusiškumą, 

kilnojamumą, finansavimą iš viešojo sektoriaus). 

e 5802 Sveikatos priežiūros politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, nubrėžiantys paslaugų, 
skirtų asmens fizinei, psichologinei ir socialinei gerovei, 
teikimą bendruomenėje, namuose, mokyklose, 
darbovietėse, bendrojo pobūdžio ir specializuotose 
ligoninėse, klinikose ir internatinėse arba neinternatinėse 
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globos įstaigose, pvz., politikos ir standartai, nustatantys 
teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, priemones, 
pagalbinę techniką arba kitą pritaikytą įrangą, sveikatos 
įstatymai, numatantys sveikatos priežiūros sistemos 
principus: prieinamumą, universalumą, kilnojamumą, 
visapusiškumą, finansavimą iš viešojo sektoriaus. 

e 5808 Kitos patikslintos sveikatos priežiūros paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5809 Nepatikslintos sveikatos priežiūros paslaugos, sistemos 
ir politikos 

l!lt:III Švietimo ir lavinimo paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių paskirtis - žinių, mokėjimų 

profesinių ir meninių įgūdžių teikimas, palaikymas ir tobulinimas. 
Žr. UNESCO tarptautinį švietimo klasifikacijos standartą (ISCED-
1997). 

e 5850 Švietimo ir lavinimo paslaugos 
Paslaugos ir programos, kurių paskirtis - švietimas ir 
žinių, mokėjimų, profesinių ir meninių įgūdžių įgijimas, 
išlaikymas ir tobulinimas, pvz., įgyjamų įvairaus lygmens 
švietimo įstaigose (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, 
aukštojo mokslo), pagal profesinio, įgūdžių lavinimo, 
amatų mokymo arba tęstinio mokymo programas; 
įskaitomi ir tie, kurie teikia šias paslaugas. 

e 5851 Švietimo ir lavinimo sistemos 
Administracinės kontrolės ir priežiūros mechanizmai, 
valdantys švietimo programų realizavimą, pvz., sistemos, 
diegiančios švietimo politikas ir standartus, kurie apibrėžia 
viešojo ar privačiojo, taip pat specialiojo ugdymosi 
programas; vietinės, regioninės arba nacionalinės tarybos 
arba valdžios įstaigos, reguliuojančios švietimo sistemų 
kokybę, įskaitant mokymo planus, klasės dydį, mokyklų 
skaičių regione, mokesčius ir asignacijas, papildomo 
maitinimo tvarką bei popamokinės priežiūros paslaugas. 

e 5852 Švietimo ir lavinimo politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys švietimo 
programų realizavimą, pvz., politikos ir standartai, 
suteikiantys teisę ugdytis pagal viešojo, privataus bei 
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specialiojo ugdymo programas; nustatantys vietos, 
regioninių ar nacionalinių švietimo tarybų arba kitus 
valdžios įgaliojimus turinčių ir švietimo sistemą 
reguliuojančių įstaigų struktūrą, mokymo planus, klasių 
dydžius, mokyklų skaičių regionuose, mokesčius ir 
asignacijas, papildomo maitinimo tvarką bei popamokinės 
priežiūros paslaugas. 

e 5858 Kitos patikslintos švietimo ir lavinimo paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5859 Nepatikslintos švietimo ir lavinimo paslaugos, sistemos 
ir politikos 

IBllJ Darbo ir įdarbinimoA8 paslaugos, sistemos ir politikos 
Paslaugos, sistemos ir politikos, kurių paskirtis - pagelbėti 

nedirbančiam asmeniui susirasti arba dirbančiam asmeniui 
pasirinkti kitą darbą, taip pat palaikyti pastarojo siekimą kilti darbe. 

Išimtis: ekonominės paslaugos, sistemos ir politikos (e565) 

e 5900 Darbo ir įdarbinimo paslaugos 
Vietos, regiono ar šalies valdžių bei privačių organizacijų 
paslaugos ir programos, kurių paskirtis - padėti susirasti 
tinkamą darbą nedirbančiam asmeniui, o dirbančiam 
asmeniui - pasirinkti kitą darbą, susirasti įdarbinimo 
tarnybą, ruoštis naujam darbui, įsidarbinti iš naujo, 
įsidarbinti atleidimo atveju, kilti darbe, rūpintis profesine 
sveikata, darbo sauga ir darbo aplinka ( ergonomika, 
žmogiškieji ištekliai ir personalo vadyba, darbo santykiai, 
profesinės sąjungos); įskaitomi ir tie, kurie teikia tokias 
paslaugas. 

e 5901 Darbo ir įdarbinimo sistemos 
Administracinės kontrolės ir priežiūros sistemos, kurios 
tvarko darbo vietų paskirstymą ir kitus mokamo darbo 
reikalus, pvz., įdarbinimo politikų ir standartų diegimo, 
darbo saugos, įdarbinimo pagal paskyrimą ir konkursus, 
darbo teisės ir taisyklių bei profsąjungų sistemos. 

'
8 Angliškas žodis emp/oyment tun kehas prasmes. tačiau verčiant t lietuvių kalbą Jam dažna, parenkamas 

atitikmuo užmllumas Domene e590 JIS vartoJamas ,r platesne (užimtumo, u:s1em1mo. darbo) prasme, bet 
dažmau 1(s1)darhm1mo prasme. Mes vartoJame dv, pagnndmcs sąvokas darbas (job. work. /abour. 

emp/oyment) ,r Į(ll)darb1mma.1 (employment). ,r verčiame atsižvelgdami l kontekstą. 
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e 5902 Darbo ir įdarbinimo politikos 
Įstatymai, taisyklės ir standartai, reguliuojantys darbo vietų 
paskirstymą ir kitus mokamo darbo reikalus, pvz., darbo 
vietų steigimo, darbo saugos, įdarbinimo pagal paskyrimą 
arba konkursą, darbo teisės ir taisyklių bei profsąjungų 
politikos ir standartai. 

e 5908 Kitos patikslintos darbo ir įdarbinimo paslaugos, 
sistemos ir politikos 

e 5909 Nepatikslintos darbo ir įdarbinimo paslaugos, sistemos 
ir politikos 

IBJa1 Politinės paslaugos, sistemos ir strategijos 
Paslaugos, sistemos ir strategijos, kurių paskirtis - balsavimas, 
rinkimai ir šalių, regionų bei bendruomenių valdymas, taip pat 
tarptautinės organizacijos. 

e 5950 Politinės paslaugos 
Paslaugos ir struktūros - vietos, regiono ir šalies valdžios, 
tarptautinės organizacijos ir asmenys, rinkti arba paskirti į 
tas struktūras, pvz., Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, 
vyriausybės, regionų ir vietos valdžios, tradiciniai lyderiai. 

e 5951 Politinės sistemos 
Struktūros ir susijusios operacijos, kurios užtikrina 
visuomenės politinę ir ekonominę galią, pvz., šalies 
vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji valdžios, konstitucijos 
ir kiti teisės aktai, kurie suteikia joms tokius įgaliojimus, 
politinių organizacijų doktrinos, statutai, vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios valdžių agentūros, kariuomenė. 

e 5952 Politinės strategijosA8 

Įstatymai ir politikos, pagal kuriuos organizuotos šalių 
politinės sistemos, pvz., rinkimų tvarkos, politinių partijų 
registravimo, balsavimo, tapsmo tarptautinių organizacijų 
nariais politikos, įskaitant sutartis, konstituciją bei kitus 
įstatymus. 

' 8 Anghškame variante vanoJamas žodžių po/,/lca/ pol,cy dermy~ Mes žodt pol,cy verčiame hetuv1šku 

atitikmeniu (viena 1š jo reikšmių) strategija 
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e 5958 Kitos patikslintos politinės paslaugos, sistemos ir 
strategijos 

e 5959 Nepatikslintos politinės paslaugos, sistemos ir 
strategijos 

rBJ:I Kitos patikslintos paslaugos, sistemos ir politikos 

m.D Nepatikslintos paslaugos, sistemos ir politikos 
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l PRIEDAS 

TAKSONOMIJA IR 

TERMINOLOGIJA 

Taksonomija ir terminologija 

TFK sistema organizuota hierarchiškai, laikantis tokių standartinių 
taksonomijos principų: 

• TFK komponentai Kūno funkcijos ir Kūno struktūros, Veiklos ir 
daZvvumas bei Aplinkos veiksniai klasifikuojami atskirai. Taigi sąvoka 
ar kategorija priskirta vienam komponentui, jau nepasikartos kito 
komponento klasifikacijoje. 

• Komponento klasifikacijoje kategorijos suskirstytos pagal schemą 
„kamienas - šakos - lapai"; taip žemesnio lygmens kategorijos savybės 
patenka į aukštesnio lygmens kategorijų savybesA8 . 

• Kategorijos yra viena kitą paneigiančios, t. y. nėra dviejų to paties 
lygmens kategorijų, kurios būtų apibūdinamos tomis pačiomis 
savybėmis. Tačiau nereikėtų sutrikti panaudojus daugiau negu vieną 
kategoriją kokiam nors individualiam ypatumui klasifikuoti. Tokia 
praktika leidžiama, o prireikus netgi skatinama. 

l. TFK kategorijų pavadinimai 

Terminai - tai sąvokų ženklai, lingvistinės išraiškos žodžių ar frazių 
pavidalu. Dauguma sąvokų, pakankamai painių, vartojama kasdieniame 
bendravimo (kalbėjimo ar rašymo) procese. Pavyzdžiui, sąvokos sutrikimas, 
negalumas ir invalidumas (socialinis nepajėgumas) vartojamos kasdieniame 
gyvenime kaip viena kitą pakeičiančios, nors ICIDH 1980 metų variante jos 
buvo apibrėžtos ir atskirtos viena nuo kitos. Taisant ICIDH termino 
invalidumas (handicap) buvo atsisakyta ir sąvoka negalumas (veiklos 
ribotumas) tapo skėtine visiems trims funkcionavimo lygmenims: kūno, 
asmens ir socialiniam. Siekiant išvengti dviprasmiškumo ir neaiškumo, 
būtina tiksliai apibrėžti sąvokas. Ypač tai svarbu TFK atveju, nes ši rašytinė 
klasifikacija bus verčiama į daugybę kalbų. Be vienodos sąvokų sampratos, 

'" Čia žemesnis ir aukštesms lygmenys suprantami ne kaip kategonJOS apibendnmmo laipsms, o kaip 
kodavimo lygmuo (mažesms kodavimo skaitmuo - žemesms lygmuo, didesms kodavimo skaitmuo -

aukštesms lygmuo). 
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labai svarbu pasiekti sutarimą dėl tenninų, kurie geriausiai atskleistųjų turinį 
kitose kalbose. Alternatyvų yra daug, tačiau sprendimai vartoti turi būti grįsti 
tikslumu, priimtinumu ir visuotiniu tinkamumu. Yra vilčių, kad TFK bus ir 
naudinga, ir aiški. 

Atsižvelgiant į tai , kas pasakyta, toliau pateikiami pagrindiniai TFK tenninai. 

Gerovė (Well-being) - tai bendrinis tenninas, įvardijantis žmogaus 
gyvenimo domenų visumą. Jai priskirtini fizinis, psichinis ir socialinis 
gyvenimo aspektai. Ši sąvoka vartojama, kai norima pasakyti „geras 
gyvenimas". Sveikatos domenai - tai irgi domenai , priklausantys gerovės 
domenų visumai. Gerovės domenų ryšiai pavaizduoti l paveiksleA8 . 

Kitos gerovės , 
sritys: gerovės sritys: 
švietimas, regėjimas, 

užimtumas, kalba, 
aplinka atmintis 

' ir t. t. ... ir t. t. 
... 

l pav. Gerovės domenai 

Sveikatos būklės (Health states) ir sveikatos domenai (Health domains). 
Sveikatos būklė - tai funkcionavimo lygmuo konkrečiame TFK sveikatos 
domene. Sveikatos domenai žymi gyvenimo sritis, kurios gali būti 
aiškinamos sveikatos sąvokomis; sveikata yra sveikatos priežiūros objektas 
ir užją atsakinga sveikatos priežiūros sistema. TFK nenustato griežtų ribų 
tarp sveikatos ir su sveikata susijusių domenų. Čia gali būti pereinamoji 
(pilkoji) zona, kuri priklauso nuo sveikatos ir su sveikata susijusių e lementų 

konceptualizacijos. Tai gali rodyti ir TFK domenų sistema. 

Su sveikata susijusios būklės (Health-realted states) ir su sveikata susiję 
domenai (Health-realated domains). Su sveikata susijusi būklė - tai 
funkcionavimo lygmuo su sveikata susijusiame domene. Su sveikata susiję 
domenai - tai tos funkcionavimo sritys, kurios, nors ir turi stiprius ryšius su 
sveikatos būklėmis , tiesiogiai nėra sveikatos priežiūros sistemos objektas ir 
labiau priklauso nuo kitų gerovės sistemos domenų. TFK pateikimi tik su 
sveikata susiję domenai . 

AB Mes priversti laikytis originalo, kuriame nėra nuoseklios pave ik slų numeracijos . Pri eduose ji vėl 

pradedama nuo l paveikslo. 
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Sveikatos pokytis (Health condition) yra skėtinis terminas, žymintis ligą 
(ūminę ar lėtinę), sveikatos sutrikimą, traumą arba pažeidimą. Sveikatos 
pokytis gali aprėpti ir tokius funkcionavimo pokyčius kaip nėštumas, 
senatvė, stresas, įgimta anomalija, genetinis polinkis. Sveikatos pokyčiai 
koduojami pagal TLK-10. 

Funkcionavimas (Functioning) yra skėtinė sąvoka, aprėpianti kūno 
struktūras ir funkcijas, veiklas ir dalyvumą. Ja išreiškiamos teigiamos 
asmens (turinčio sveikatos pokytį) ir jo gyvenimo aplinkybių (aplinkos ir 
asmenybės veiksnių) tarpusavio sąveikos. 

Negalumas (Disability) - skėtinis terminas, aprėpiantis funkcijų sutrikimus, 
veiklos ribotumus ir dalyvumo suvaržymus. Jis atspindi neigiamus asmens 
(turinčio sveikatos pokytį) ir aplinkybių (aplinkos ir asmenybės veiksnių) 
tarpusavio sąveikos aspektus. 

Kūno funkcijos (Body f unctions) - tai kūno sistemų fiziologinės (kartu ir 
psichinės) funkcijos. Žodis kūnas čia reiškia žmogaus organizmą kaip 
visumą, vadinasi, jis aprėpia ir smegenis. Todėl kūno funkcijoms 
priskiriamos ir psichinės (psichologinės) funkcijos. Funkcijų standartu 
turėtų būti populiacijos statistinė norma. 

Kūno struktūros (Body structures) - tai struktūrinės ar anatominės kūno 
dalys - organai, galūnės ir jų elementai. Jos klasifikuojamos pagal kūno 
sistemas. Struktūros standartu turi būti populiacijos statistinė norma. 

Sutrikimas (lmpairment) - tai kūno struktūros arba fiziologinės (kartu ir 
psichinės) funkcijos nenormalumas. Nenormalumas čia suprantamas kaip 
didelis nuokrypis nuo nustatytos statistinės normos (t. y. kaip nuokrypis nuo 
populiacijos vidurkio - standartinės normos vidutinės tendencijos). TFK 
sistemoje sąvoka sutrikimas vartotina tik tokia prasmeA8

• 

Veikla (Activity) - tai užduoties ar veiksmo atlikimas. Ji parodo asmens 
funkcionavimo efektyvumą. 

'" Yra daug kitų hetuv1škų temtmų (galbūt dar geresnių žodžio 1mpa1rment at1t1kmenų)· yda. defektas, 

d1sfunkcl)a, funkclJOS trūkumas, tačiau del daugelio priežasčių jų atsisakyta ir paliktas termmas sutr1k1mas, 

tmkant,s tiek struktūros, tiek funkc1JOS trūkumu, 1vardyt1. č,a temtinas sutrikimas vartojamas kalbant ap,e 

kūno lygmens funkcionavimo nuokrypius Platesne prasme jis vartoJamas ir kitų funkc1onav1mo lygmenų 
nuokrypiams įvardyt, (pvz., adaptyvaus ar soc1a/mw e/ges10 sutnk1mas, asmenybes sutrikimas, veiklos 

sutrikimas). 
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Veiklos ribotumai (Activity limitations) 18 
- tai sunkumai, kuriuos asmuo gali 

patirti veikdamas. Veiklos ribotumas gali svyruoti nuo nedidelio iki labai 
didelio kiekybinio ar kokybinio nuokrypio, palyginti su žmonėmis, 
neturinčiais sveikatos pokyčio. 

Dalyvumas (Participation) - tai asmens į(si)traukimas į gyvenimo 
situacijas. Jis atskleidžia žmogaus socialinio funkcionavimo efektyvumą. 

Dalyvumo varžymai (Participation restrictions) 19 - tai problemos, kurias 
asmuo gali patirti įtraukiamas ar įsitraukdamas į įvairias gyvenimo 
situacijas. Dalyvumo varžymas nustatomas lyginant konkretaus asmens 
dalyvumą su tikėtinu tam tikros kultūros ar visuomenės asmens, neturinčio 
negalumo, dalyvumu. 

Aplinkybės (Contextual factors) - tai visuma veiksnių, sudaranti asmens 
gyvenimo foną ir sveikatos būklių klasifikavimo TFK sistemoje pagrindą. 
Aplinkybių komponentai yra du: aplinkos veiksniai ir asmenybės veiksniai. 

Aplinkos veiksniai (Environmental factors) yra TFK komponentas. Jis 
aprėpia visus išorinio (aplinkinio) pasaulio aspektus, sudarančius asmens 
gyvenimo foną ir veikiančius jo funkcionavimą. Aplinkos veiksniams 
priskirtina visa natūralioji aplinka ir jos ypatumai, žmogaus sukurtoji fizinė 
aplinka, kiti žmonės, pasižymintys įvairiais santykiais ir vaidmenimis, 
nuostatos ir vertybės, socialinės sistemos ir tarnybos, politikos, taisyklės ir 
įstatymai. 

Asmenybės veiksniai (Personai factors) - tai konkretaus asmens savybės, 
pavyzdžiui, amžius, lytis, socialinė padėtis, gyvenimo patirtis ir t. t. Šiame 
TFK variante asmenybės veiksniai neklasifikuojami, tačiau vartotojai gali 
juos įtraukti į savo TFK taikymo variantus. 

Lengviniai (Facilitators) - tai asmens aplinkos veiksniai, kurie savo 
buvimu ar nebuvimu skatina funkcionavimą ir mažina negalumą. Jiems 
priskirtini aplinkos prieinamumas, galimybė įsigyti reikiamą pagalbinę 
techniką, teigiamos žmonių nuostatos į negalumą, paslaugos ir politinės 
priemonės, skatinančios sutrikusios sveikatos žmonių įtrauktumą į visas 
gyvenimo sritis. Veiksnio nebuvimas irgi gali būti lengvinys (pvz., stigmos 
ar neigiamos nuostatos nebuvimas). Lengviniai gali apsaugoti nuo sutrikimo 
ar veiklos ribotumo neigiamos įtakos dalyvumui, kadangi sustiprinamas 
realus veikimas, nors asmuo turi pajėgumo problemų. 

"Terminu l'etklos nbotumas ke1č1amas /C/DH 1980 m. variante vartotas terminas 11egalumas 

"Terminu Da/yvumo varžymai ke1č1amas /C/DH 1980 m varianto terminas tnl'al,dumas. 
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Kliuviniai (Barriers) yra asmens aplinkos veiksniai, kurie savo buvimu ar 
nebuvimu riboja funkcionavimą ir skatina negalumą. Jiems priskirtini 
netinkama aplinka, reikiamos pagalbinės technikos stoka, neigiamos 
nuostatos į negalumą, paslaugų, tarnybų ar politinių priemonių stoka arba 
buvimas tokių tarnybų ir politinių priemonių, kurios kliudo negaliems 
žmonėms įsitraukti į visas gyvenimo sritis. 

Pajėgumas (Capacity) - tai konstruktas, kuris kaip kvalifikatorius parodo 
galimą aukščiausią funkcionavimo lygmenį, kurį asmuo gali pasiekti 
konkrečiame Veiklos ir dalyvumo domene konkrečiu momentu. Pajėgumas 
nustatomas įprastinėje arba standartinėje aplinkoje, todėl atspindi suderintą 
su aplinka asmens gebėjimą. Aplinkos veiksnių komponentas (sąrašas) gali 
būti taikomas įprastinės ar standartinės aplinkos ypatumams aprašyti. 

Atliktis (Performance) - tai konstruktas, kuris kaip kvalifikatorius parodo, 
ką asmuo daro savo konkrečioje dabarties aplinkoje ir kokiu laipsniu jis 
įtrauktas į gyvenimo situacijas. Realią aplinką galima aprašyti pasitelkiant 
Aplinkos veiksnių komponentą. 

2. TFK kaip klasifikacija 

TFK kaip klasifikacijos supratimą palengvina jos struktūros analizė (2 pav.) 
ir kai kurių terminų apibrėžimai. 

Klasifikacija yra TFK struktūros esmė. Visoje TFK hierarchijoje 
klasifikacijos terminas yra svarbiausioje vietoje. 

Klasifikacijos dalys (Parts o/ classification) - tai dvi pagrindinės TFK 
dalys: 

• l dalis. Funkcionavimas ir negalumas; 
• 2 dalis. Aplinkybės. 

Komponentai (Components) - tai smulkesni dalių vienetai - padaliniai. 
Kiekviena dalis turi po du komponentus. 

l dalies komponentai: 
• Kūno funkcijos ir struktūros; 
• Veiklos ir dalyvumas. 

2 dalies komponentai: 
• Aplinkos veiksniai; 
• Asmenybės veiksniai (TFK neklasifikuojami). 
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Konstruktai (Constructs) AB čia išreiškiami kvalifikatoriais su atitinkamais jų 
kodais. 

Pirmoji dalis turi keturis konstruktus, antroji - vieną. 

l dalies konstruktai yra: 
• Kūno funkcijų pokyčiai; 

• Kūno struktūros pokyčiai; 

• Pajėgumas; 

• Atliktis. 

2 dalies konstruktai yra: 
• Aplinkos lengviniai ir kliuviniai. 

Domenas (Domain) - praktiniu požiūriu prasmingas susijusių fiziologinių 
funkcijų, anatominių struktūrų, veiksmų, užduočių ar gyvenimo sričių 
derinys. Domenai sudaro komponentų skyrius, arba blokus. 

Kategorijos (Categories) - tai domeno klasės ar paklasės, t. y. pagrindiniai 
klasifikacijos vienetai. 

Lygmenys (Levels) parodo kategorijų detalizacijos tvarką. Lygmeniu 
nustatomas domenų ir kategorijų detalizacijos laipsnis. Pirmasis lygmuo 
aprėpia visus antrojo lygmens punktus ir t. t. 

3. TFK kategorijų apibrėžimai 

Apibrėžimas - tai teiginys arba teiginiai, kuriais nurodomi tam tikra sąvoka 
žymimos kategorijos požymiai (t. y. savybės, ypatumai, santykiai). 
Apibrėžimu nusakoma daiktų ar reiškinių, įvardijamų tam tikru terminu, 
esmė, taip pat parodoma jų skirtybė nuo kitų panašių daiktų ar reiškinių. 

Formuluojant TFK kategorijų (kartu sujų išimtimis ir tuo, kąjos apima) 
apibrėžimus, buvo laikytasi tokių principų: 

• apibrėžimai turi būti prasmingi ir logiškai nuoseklūs; 

• turi unikaliai identifikuoti kategoriją žyminčią sąvoką; 

"' Konstrukto sąvoka čia pavartota nelaba, ,ykus1a1 Ps1cholog1JOJe JI reiškia tam tikrą sąvokų sąrangą, 

kuria mėginama aprašyt, (atvaizduoti) re1škint Konstrukta,s galima vadinti visą TFK sistemą arba JOS dahs 

be, komponentus TFK s,~temoJe konstrukta, 1šre1šk1am1 kvahfikatonats 
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• juose turi būti esminiai sąvokos požymiai - tiek jos turinio (kas jai 
vidujai būdinga), tiek to, kam ji skirta (kokie objektai ir reiškiniai 
atspindimi); 

TFK 

• jie turi būti tikslūs, vienareikšmiai ir visiškai aprėpti termino prasmę; 

• turi būti operacionalūs, t. y. išreikšti praktiškai tinkamais terminais 
(pvz., didumo, trukmės, santykinės svarbos ar galimų asociacijų); 

• apibrėžimuose turi būti išvengta cirkuliarumo, t. y. tiek paties termino, 
tiek jo sinonimų pasikartojimo; taip pat negalima vartoti termino, 
pavartoto kitur; 

• kur tinkama, jie turi remtis galimais etiologiniais ar sąveikų veiksniais; 

• turi atitikti aukštesnio lygmens terminų savybes (pvz., trečio lygmens 
terminas turi turėti antrojo lygmens kategorijos charakteristikas, t. y. 
kategorijos, kuriai jis priklauso); 

• turi derintis su prijungiamojo (žemesnio) lygmens terminais (pvz., 
antrojo lygmens terminai negali prieštarauti jiems pavaldiems trečiojo 
lygmens terminams); 

• turi būti ne metaforiški ar vaizdingi, o operacionalūs; 

• jų teiginiai turi būti empiriškai patikrinti, stebimi, testuojami ar 
išvedami netiesioginiu būdu; 

• kiek įmanoma, jie turi būti išreikšti kuo neutralesniais terminais, be 
neigiamos prasmės, vartojamos ne vietoje; 

• kiek ir kur įmanoma, jie turi būti kuo trumpesni, vengiant specialios 
terminologijos (išskyrus kai kuriuos Kūno funkcijų ir Kūno struktūrų 
terminus); 

• prie jų turi būti išvardijama tai, ką apima konkretus apibrėžimas, 
sinonimai ir pavyzdžiai, kuriais išreiškiami kultūriniai ar žmogaus 
gyvenimo raidos skirtumai; 

• prie jų turi būti išvardijamos išimtys, kurios padėtų vartotojui išvengti 
nesusipratimų dėl panašios terminų prasmės. 
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4. Papildomos pastabos dėl terminologijos 

Bet kurios klasifikacijos terminologija atspindi skirtumą tarp klasifikuojamų 
reiškinių ir pačios klasifikacijos struktūros. Apskritai svarbu skirti realų 
pasaulį ir terminus, kuriuos vartojame tam pasauliui aprašyti. Pavyzdžiui, 
terminai matmuo ar domenas gali būti tiksliai apibrėžti remiantis realiais 
reiškiniais, o terminai komponentas ir kategorija apibrėžiami tik remiantis 
klasifikacija. 

Tuo pačiu metu šie terminai yra panašūs ir galimas dalykas, jog įvairūs 
vartotojai juos vartos sukeičiamai. Esant aukštesniems specialiems 
reikalavimams, pavyzdžiui, kuriant duomenų bazes ar modeliuojant tyrimus, 
tyrėjams reikalinga tiksli konceptualių modelių ir klasifikacijos struktūros 
elementus identifikuojanti terminija. Ir visgi buvo pajausta, kad tokios 
abstrakcijos būdu gautas tikslumas ir grynumas nevertas įdėtų pastangų. Dėl 
to gali sumenkti TFK naudingumas ir sumažėti potencialių šios 
klasifikacijos vartotojų įvairovė. 
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2 PRIEDAS 

TFKKODAVIMO 

REKOMENDACIJOS 

TFK 

TFK skirta sveikatos ir su sveikata susijusių būklių kodavimui20
• Primygtinai 

rekomenduojama vartotojams perskaityti TFK Įvadą, prieš pradedant 
aiškintis kodavimo taisykles bei rekomendacijas. Be to, labai 
rekomenduotina vartotojams pasimokyti PSO įstaigose ar su ja 
bendradarbiaujančiuose centruose, kaip taikyti klasifikaciją. 

Toliau pristatomi klasifikacijos ypatumai, į kuriuos svarbu atsižvelgti ją 
taikant. 

l. Organizacija ir struktūra 

Klasifikacijos dalys 

l dalies komponentai yra: 
• Kūno funkcijos ir struktūros; 
• Veiklos ir dalyvumas. 

2 dalies komponentai yra: 
• Aplinkos veiksniai; 
• Asmenybės veiksniai (šiame TFK variante neklasifikuojami). 

Kiekvieno komponento kodai turi tam skirtą priešdėlinę raidę: 
• b kūno funkcijos; 
• s kūno struktūros; 
• d veiklos ir dalyvumas; 
• e aplinkos veiksniai. 

Kaip matome, raidė d yra Veiklų ir dalyvumo bendro kodo priešdėlis. 
Vartotojų nuožiūra šis bendras komponentas gali būti suskaidytas į du 
savarankiškus VeikhĮ ir Dalyvumo komponentus. Todėl raidė d gali būti 
pakeista raidėmis a ir p (pirmosios angliškų žodžių activities ir participation 
raidės - AB). 

'
0 Pat, liga čia nekoduoiama Tam skirta TLK-/0, kun le1dž1a reg,struott, analizuot,, a1škmtt ,r lygint, 
sergamumą ,r mirtingumą pagal ligas ,r kitas sveikatos problemas TFK vartotoiams rekomenduoiama 

ta,kyu šią klas1fikac1ią kartu su TLK-/0 (žr Įvadą, kuname aptanamas šių klas1fikac11ų dalims 
sutapimas) 
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Po raidžių b, s, d ir e rašomas skaitmeninis kodas, kuris prasideda skyriaus 
numeriu (pirmasis vienaženklis skaitmuo), po jo įrašomas antrojo lygmens 
kategorijas žymintis dviženklis skaitmuo, po šio - vienaženkliai skaitmenys, 
žymintys trečiojo ir ketvirtojo lygmens kategorijas21

• Kūno funkcijų 

klasifikacijos kodavimo pavyzdys: 

b2 
b210 
b2102 
b21022 

Jutimo funkcijos ir skausmas 
Regos funkcijos 
Regėjimo kokybė 

Jautrumas kontrastui 

(l-jo lygmens kategorija) 
(2-jo lygmens kategorija) 
(3-jo lygmens kategorija) 
(4-jo lygmens kategorija) 

Pagal vartotojo poreikius kiekvienam lygmeniui galima naudoti bet kurį 
kodų skaičių. Kad išsamiai aprašytume asmens situaciją, kiekviename 
lygmenyje gali būti panaudotas daugiau negu vienas kodas. Tie kodai gali 
būti savitarpiškai tiek nepriklausomi, tiek susiję. 

TFK sistemoje asmens sveikatos būklė gali būti pažymėta daugybe kodų, 
priklausančių skirtingiems domenams ir komponentams. Maksimalus 
pirmojo lygmens kodų skaičius kiekvienam konkrečiam atvejui yra 34 (8 
kūno funkcijų, 8 kūno struktūrų, 9 veikimo ir 9 pajėgumo kodai). Antrojo 
lygmens maksimalus kodų skaičius yra 362, o trečiajame ir ketvirtajame 
lygmenyse jis pasiekia 1424. Pastarasis kodų skaičius aprėpia visą 
Klasifikaciją. TFK taikymo praktikoje pakanka 3-18 kodų, kad adekvačiai 
aprašytume atvejį antrojo lygmens (trijų skaitmenų kodų) tikslumu. 
Paprastai detalesnis (4-ojo lygmens) aprašymas naudojamas specialiose 
tarnybose (pvz., nustatant reabilitacijos efektyvumą, geriartrijoje, 
psichiatrijoje). 2-ojo lygmens klasifikacija naudojamasi atliekant 
žvalgomuosius tyrimus ar įvertinant sveikatingumą. 

Domenai koduojami dabarties laikui (t. y. kaip stebėjimo momentu 
užfiksuota būklė). Taigi kodas yra įvykio fiksacijos taškas. Tačiau galimas ir 
tęstinis taikymas, kai norima aprašyti laikinę proceso raidą. Vartotojas turi 
nurodyti vartojamą kodavimo stilių ir pateikti fiksavimo laiko grafiką. 

Skyriai 

Kiekvienas komponentas sudarytas iš skyrių ir domenų pavadinimų, kurie 
savo ruožtu skaidomi į bendrąsias kategorijas arba specifinius punktus. 
Pavyzdžiui, Kūno funkcijų klasifikacijoje visas l skyrius skirtas psichikos 
funkcijoms. 

" Ketv1rt0Jo lygmens kategortJas gahma rasit Ilk Kūno fimkc11•t rr K,ino struktūrų komponentuose 
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Blokai 

Dažnai skyriai skaidomi į kategorijų blokus. Pavyzdžiui, Veiklų ir dalyvumo 
klasifikacijoje 3 skyrius (Bendravimas) yra trijų blokų: Pranešimų 
priėmimas bendraujant (d3 l0-d329), Pranešimų kūrimas bendraujant 
(d330-d349), Pokalbis ir naudojimasis bendravimo įrenginiais bei technika 
( d350-d369). Kategorijos jungiamos į blokus vartotojo patogumui, tačiau, 
tiksliau šnekant, blokai nėra TFK struktūrinė dalis ir paprastai neturėtų būti 
koduojami. 

Kategorijos 

Kiekvienas skyrius sudarytas iš atskirų pirmojo, antrojo ir trečiojo arba 
ketvirtojo lygmens kategorijų. Kiekviena kategorija turi trumpą apibrėžimą 
to, kąji apima, išimčių išvardijimą ir atitinkamą kodą. 

Apibrėžimai 

TFK pateikia sveikatos ir su sveikata susijusių kategorijų operacinius 
apibrėžimus, vengiant buitinių, neprofesionalių ar žargoninių apibrėžimų. 
Šie apibrėžimai aprašo esmines domeno savybes (pvz., kokybes, ypatumus 
ir santykius) bei pateikia informaciją apie tai, ką ši kategorija apima ir 
kokios jos išimtys. Apibrėžimuose taip pat yra atraminiai vertinimo taškai, 
svarbūs atliekant žvalgomuosius tyrimus ar rengiant apklausas, koduojant 
įvertinamųjų tyrimų rezultatus TFK terminais. Pavyzdžiui, regėjimo aštrumo 
funkcijos apibrėžiamos vienakio ar abiakio regėjimo iš toli ir arti terminais. 
Regėjimo aštrumo sutrikimas gali būti užkoduotas taip: nėra sutrikimo, 
nedidelis, vidutinis, didelis ir visiškas sutrikimas. 

Terminai to, ką kategorija apima 

Tai, ką kategorija apima, išvardijama iškart po daugumos kategorijų 
apibrėžimų. Šis išvardijimas padeda geriau suprasti kategorijos turinį, tačiau 
jis nėra nuodugnus. Išvardijimai to, kas apimama antrojo lygmens 
kategorijomis, apima ir trečiojo lygmens kategorijas. 

Išimtys 

Išimtys pateikiamos ten, kur dėl terminų panašumo gali atsirasti kodavimo 
problemų. Pavyzdžiui, galima manyti, kad kategoriją naudojimasis tualetu 
(d530 toileting) aprėpia kategorija rūpinimasis kūno dalimis. Tačiau siekiant 
parodyti, kad jos skiriasi, kategorija naudojimasis tualetu nurodoma kaip 
išimtis prie kategorijos kūno dalių priežiūra. Pirmoji koduojama raidiniu 
skaitmeniniu kodu d530, antroji - d520. 
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Kita patikslinta 

Kiekvieno skyriaus, taip pat trečiojo ir ketvirtojo lygmens kategorijų grupių 
pabaigoje yra vieta su įrašu Kita patikslinta (visur koduojama skaitmeniu 8). 
Čia vartotojas gali įrašyti ir užkoduoti funkcionavimo aspektą, kurio nėra 
tarp išvardytų kategorijų. Naudodamasis šiuo punktu, vartotojas turi 
paaiškinti, ką jis turi omenyje, t. y. apibrėžti čia pateikiamą kategoriją. 

Nepatikslinta 

Kiekvieno skyriaus, taip pat trečiojo ir ketvirtojo lygmens kategorijų grupių 
pabaigoje yra vieta ir nepatikslintoms kategorijoms (šių kategorijų vieta 
vadinama nepatikslinta). Ši vieta skirta kategorijoms, kurios pagal savo 
apibrėžimą patenka į skyriaus ar grupės apibrėžimą, tačiau nėra galimybės 
jų identifikuoti arba priskirti prie konkrečios kategorijos dėl informacijos 
stokos. Nepatikslintos kategorijos koduojamos skaitmeniu 9. 

K valifikatoriaiA8 

TFK ne tik kategorizuoja funkcionavimo reiškinius, bet ir vienu ar daugiau 
kvalifikatorių įvertina sveikatos būklės ar problemos išreikštumo laipsnį. 
K valifikatorių rodmenys koduojami irgi skaitmenimis, įrašant juos po 
pagrindinio kodo. Jie rašomi po taško; šis ir atskiria kategorijų bei 
kvalifikatorių kodavimo skaitmenis. Kiekvienas kodas turi turėti bent vieno 
kvalifikatoriaus rodmenį. Be kvalifikatoriaus rodmens visas kodas yra 
beprasmis (tokiu atveju PSO rodmenų kodus be kvalifikatorių interpretuoja 
kaip kodus, rodančius, jog problemų nėra, ir žymi xxx.00). 

Asmens problemų mastą pagal atskirus komponentus parodo: Kūno funkcijų 
ir Kūno struktūrų - pirmasis kvalifikatorius, Veiklų ir dalyvumo - atlikties ir 
pajėgumo kvalifikatoriai, Aplinkos veiksnių - pirmasis kivalifikatorius. 
Visų komponentų kvalifikatoriai sudaryti pagal vienodą kiekybinį principą. 
Priklausomai nuo komponento problemos buvimas gali reikšti sutrikimą, 
ribotumą, varžymą arba kliuvinį. Nors problemos mastas įvardijamas 
įprastiniais kiekybę reiškiančiais terminais (nėra, nedidelė, vidutinė, didelė 
ir visiška), galimi ir kiti atitinkamą kiekybę išreiškiantys terminai, 
semantiškai labiau tinkantys konkrečiam domenui (pavyzdyje jie nurodyti 

•• Ongmale vartojamas gana retat angliškoje mokslo hteratūroJe pas1ta1kant1s tenntnas qual,fier 

T1kshaus1as JO vertimas būtų kvalifikatorius (rusiškaiame TFK vanante jis verčiamas žodžiu, kurio 

hetuv1škas atitikmuo yra ap,būdintojas). Dv1kalbia1, aiškinamieji, sinonimų ar kttokte ltetuvtų kalbos 

žodynai žodžio kval,fikator,us vengta. Rem1ant1s tuo, ką šis žodis re1šk1a anglų kalboje, tmkam1aus1as 

at1t1kmuo būtų žodis skale. Tačiau TFK tekste retkarč1a1s pavartoiamas 1r žodis scale (skale), bet siauresne 

prasme. L1etuv1škaJame vertime teko nnktis naujadarą kvaltfikator,us. 
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skliaustuose; vietoje ženklo xxx įrašomas konkretus antrojo lygmens domeno 
kodas): 

xxx.O NĖRA problemos (neaptikta, nenustatyta, ... ) 0--4 % 
xxx.l NEDIDELĖ problema (nežymi, menka, ... ) 5-24% 
xxx.2 VIDUTINĖ problema ( vidutiniška, abejutiška, ... ) 25--49 % 
xxx.3 DIDELĖ problema (stipri, žymi, ženkli, ... ) 50-95 % 
xxx.4 VISIŠKA problema (totališka, visa apimanti, ... ) 96-100% 
xxx.8 Ne patikslinta 
xxx.9 Netaikytina 

Platus procentinių reikšmių diapazonas pateikiamas tiems atvejams, kai 
egzistuoja ir yra prieinamos įvertinimo metodikos ar standartai. Pavyzdžiui, 
kai nustatomas laispnis „problemos nėra" arba „visiška problema", 
leidžiama nedidesnė kaip 5 % paklaida. ,,Vidutinė problema" gali pasiekti 
pusę (iki 50 %) ,,visiškos problemos". Procentinės reikšmės pagal atskirus 
domenus turi būti išreiškiamos standartizuotais konkrečiai gyventojų grupei 
procentiliais. Konkrečių domenų kvantifikavimas turi būti unifikuotas, o 
įvertinimo metodikos parengtos remiantis tyrimais. 

Aplinkos veiksnių komponento atveju pirmasis kvalifikatorius gali būti 
panaudotas teigiamiems aplinkos aspektams arba lengviniams kvantifikuoti, 
t. y. lengvinantys veiksniai įvertinami skale 0-4, tačiau kode taškas 
pakeičiamas ženklu,,+" (pvz .• e 110+2). Aplinkos veiksniai gali būti 
koduojami: l) atskirai pagal kiekvieną komponentą; 2) be nuorodos į 
konkretų komponentą (žr. šio priedo 3 skirsnį). Pirmasis variantas labiau 
rekomenduojamas, nes geriau įvertina poveikį ir jo ypatumus. 

Papildomi kvalifikatoriai 

Įvairiems vartotojams kartais būtina ir naudinga prie koduojamo punkto 
pridėti ir kitokios informacijos. Kaip bus parodyta toliau, yra daug kitų 
potencialiai galimų kvalifikatorių. 

Teigiamų aspektų kodavimas 

Vartotojo nuožiūra gali būti sudarytos skalės, parodančios ir koduojančios 
teigiamus funkcionavimo aspektus. Schemoje pavaizduotas funkcionavimo 
teigiamų ir neigiamų aspektų santykis. 
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Teigiamas Neigiamas 
,A_ ,A_ 

[ Kūno funkcijos I Sutrikimas l 
Teigiamas Neigiamas 

A /'--.. 

r Veikla T Veiklos ribotumas J 
Teigiamas Neigit1mas 

,A_ -A. 

l Dalyvumas l Dalyvumo varžymas l 
2. Pagrindinės kodavimo taisyklės 

Taikant klasifikaciją ir norint gauti tikslią infonnaciją, būtina laikytis šiame 
skirsnyje pateikiamų taisyklių. 

Kodų aibės atranka individualaus profilio sudarymui 

TFK klasifikuoja sveikatos ir su sveikata susijusias būkles. Todėl ji 
reikalauja atrinkti tuos kodus, kurie geriausiai aprašytų konkretaus asmens 
funkcionavimo profilį. TFK nėra „įvykių klasifikatorius", kaip, pavyzdžiui, 
TLK- 1 O, pagal kurią specifinis sveikatos pokytis koduojamas tik vienu kodu. 
Kadangi asmens funkcionavimas gali būti paveiktas kūno , asmens ar 
socia liniu lygmeniu, vartotojas visuomet privalo atsižvelgti į visus 
klasifikacijos komponentus, o būtent: kūno funkcijas ir struktūras , veiklas ir 
dalyvumą bei ap linkos ve iksnius. Nors ir beprasmiška tikėtis , kad kiekvienu 
konkrečiu atveju bus pasinaudota visais galimais kodais, priklausomai nuo 
situac ij os vartotojas pasirinks labiausiai reikšmingus ir geriausiai sveikatos 
būklę aprašanč ius kodus. 

Reikšmingos informacijos kodavimas 

Informacija koduojama esant sveikatos pokyčiui. Nors naudojantis kodais 
nebūtina ieškoti ryšio tarp sveikatos pokyčio ir fu nkcionavimo ar negalumo 
aspektų, TFK yra sveikatos klasifikacija ir ji taikoma kokiam nors sveikatos 
pokyčiui aprašyti. Todėl informacija ap ie tai , ką asmuo renkasi ar nesirenka 
daryti, nėra susijusi su sve ikatos pokyčio sukelta funkcionavimo problema ir 
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neturėtų būti koduojama. Pavyzdžiui, jeigu asmuo nusprendžia neužmegzti 
naujų santykių su kaimynais ne dėl sveikatos priežasčių, netinka taikyti 
kategoriją d7200 (santykių plėtra). Priešingai, jei toks asmens sprendimas 
susijęs su sveikatos pokyčiu (pvz., depresija), kodas taikytinas. 

Informacija, atspindinti asmens įtrauktumo ar pasitenkinimo funkcionavimu 
jausmus, šiame TFK variante taip pat nekoduojama. Tolesni tyrimai galbūt 
padės sukurti naujas skales, kurios leis koduoti ir tokią informaciją. 

Asmens funkcionavimo aspektai koduojami tik tam tikru nustatytu laiko 
grafiku. Ankstesnieji įvykiai, neturintys ryšio su dabarties būkle, 
neregistruojami. 

Aiškios informacijos kodavimas 

Koduodamas vartotojas neturėtų spręsti apie kūno sutrikimų, veiklų 
ribotumo ir dalyvumo varžymo ryšius. Pavyzdžiui, jeigu asmuo turi 
judėjimo erdvėje ribotumų, dar negalima teigti, kad jis turi motorikos 
sutrikimų. Lygiai taip pat, jeigu asmens pajėgumas judėti erdvėje 
susilpnėjęs, negalima teigti, kad jis ar ji turi judėjimo erdvėje veiklos 
problemų. Vartotojas turi rinkti akivaizdžią informaciją apie kūno funkcijas 
ir struktūras, pajėgumą ir atliktį atskirai. Kai kuriais atvejais reikalingi 
netiesioginiai (pvz., psichikos funkcijų) stebėjimai, nes ne visos kūno 
funkcijos stebimos tiesiogiai arba gaunama informacija apie juos klausiant. 

Specifinės informacijos kodavimas 

Sveikatos ir su sveikata susijusios būklės turi būti registruojamos kiek 
įmanoma detaliau ir specifiškiau, pritaikant labiausiai tinkamas TFK 
kategorijas. Pavyzdžiui, asmeniui, kuriam yra vadinamasis naktinis aklumas 
(nemato tamsoje), tinkamiausia kategorija ir kodas yra b2 l 020 jautrumas 
šviesai. Tačiau jei dėl tam tikrų priežasčių šis detalumo lygmuo negali būti 
pritaikytas, taikomas pirminis kodas hierarchijoje (šiuo atveju b2 l 02 
Regėjimo kokybė, b2 l O Regos funkcijos arba b2 Jutimo funkcijos ir 
skausmas). 

Kad lengvai ir greitai surastume reikiamą kodą, primygtinai 
rekomenduojama naudotis TFKvartykle (ICF Browser)22 • Čia pateikta 
detalioji TFK versija su elektronine rodykle. Galima naudotis ir abėcėline 
rodykle. 

22 TFK vartyklę 1vairiom1s kalbomis galima persikelti 1š PSO tinklalapio: 

http·//www who.mt/class1ficat1on/1cf 
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3. Aplinkos veiksnių kodavimo tvarka 

Galimi trys aplinkos veiksnių kodavimo būdai. 

l būdas 

Aplinkos veiksniai koduojami atskirai, nesiejant jų su kūno funkcijomis ir 
struktūromis, veiklomis ar dalyvumu. 

Kūno funkcijos 
Kūno struktūros 

Veiklos ir dalyvumas ______ _ 
Aplinkos veiksniai 

2 būdas 

Aplinkos veiksniai koduojami kartu su kiekvienu kitu komponentu. 

Kūno funkcijos 
Kūno struktūros 
Veiklos ir dalyvumas ____ _ 

3 būdas 

e kodas ____ _ 
e kodas ____ _ 
e kodas ____ _ 

Aplinkos veiksniai koduojami tik kartu su pajėgumo ir atlikties 
kvalifikatoriais (Veiklų ir dalyvumo kategorijomis). 

Atlikties kvalifikatorius e kodas -----
Pajėgumo kvalifikatorius ___ _ e kodas ____ _ 

4. Atskirų komponentų kodavimo ypatumai 

4.1. Kūno funkcijų kodavimas 

Apibrėžimai 

Kūno funkcijos - tai kūno sistemų fiziologinės funkcijos (tarp jų ir 
psichinės funkcijos). Sutrikimai - tai kūno funkcijų ar struktūrų žymūs 
nuokrypiai nuo normos arba visiškas jų nebuvimas. 
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Naudojimasis kūno funkcijų kvalifikatoriumi 

Kūno funkcijos koduojamos vienu kvalifikatoriumi, kuris parodo sutrikimo 
dydį. Sutrikimo buvimas nurodomas kaip funkcijos trūkumas (arba 
praradimas), susilpnėjimas, priedas arba perteklius bei nuokrypis. 
Pavyzdžiui, asmens sutrikimas dėl hemiparezės aprašomas kodu b7302 
vienos kūno pusės raumenųjėga: 

b7302. į 
Sutrikimo dydis (pirmasis kvalifikatorius) 

Jeigu sutrikimas užfiksuotas, jo didumas gali būti įvertintas pasinaudojant 
bendruoju kvalifikatoriumi. Pavyzdžiui: 

b7302.l NEDIDELIS vienos kūno pusės raumenų jėgos sutrikimas (5-24 %) 
b7302.2 VIDUTINIS vienos kūno pusės raumenų jėgos sutrikimas (25--49 %) 
b7302.3 DIDELIS vienos kūno pusės raumenųjėgos sutrikimas (50-95 %) 

b7303.4 VISIŠKAS vienos kūno pusės raumenųjėgos sutrikimas (96-100 %). 

Sutrikimo nebuvimas (pagal nustatytą slenkstį) nurodomas skaitmeniu O 
pagal bendrąjį kvalifikatorių. Pavyzdžiui: 

b7302.0 NĖRA vienos kūno pusės raumenų jėgos sutrikimo. 

Jeigu informacija apie sutrikimo dydį nepakankama, naudojama 
kvalifikatoriaus reikšmė 8. Pavyzdžiui, jeigu sveikatos patikrinimo įraše 
nurodoma, jog yra dešiniosios kūno pusės silpnumas, ir nepateikiama 
smulkių detalių, kodas atrodys taip: 

b7302.8 NEPATIKSLINTAS vienos kūno pusės raumenų jėgos sutrikimas. 

Gali būti situacijų, kai kodavimas dėl kokių nors priežasčių yra netinkamas. 
Pavyzdžiui, kodas b650 Mėnesiniųfunkcijos yra netinkamas moteriškosios 
lyties asmenims iki ir po tam tikro amžiaus (iki pirmųjų mėnesinių ir po 
menopauzės). Tokiais atvejais kode įrašomas skaitmuo 9: 

b650.9 NETAIKYTINA mėnesinių funkcijos. 

Kūno funkcijų struktūriniai koreliatai 

Kūno funkcijos ir Kūno struktūros klasifikuojamos lygiagrečiai pagal tą 
pačią sistemą. Kai naudojamasi kūno funkcijų kodu, būtina patikrinti, ar 
netaikytinas atitinkamas kūno struktūros kodas. Pavyzdžiui, kūno funkcijų 
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komponente rasime tokią grupę: b2 l O-b229 Regos ir susijusios funkcijos, o 
jų struktūrinis atitikmuo yra s2 l O-s230 Akies ir susijusios struktiirosA8

• 

Sutrikimų savitarpio ryšiai 

Vieni sutrikimai gali sukelti kitus sutrikimus (pvz., raumenų jėga gali 
paveikti judesių funkcijas, širdies funkcijos yra susijusios su kvėpavimu, 
suvokimas - su mąstymu). 

Kūno funkcijų sutrikimų nustatymas 

Tuos sutrikimus, kurių negalima matyti tiesiogiai (pvz., mąstymo funkcijos), 
vartotojas gali nustatyti stebėdamas asmens elgesį. Pavyzdžiui, klinikinėje 
praktikoje atmintis gali būti įvertinta standartizuotais testais. Nors realiai 
„stebėti" smegenų psichikos funkcijų ir neįmanoma, iš testavimo rezultatų 
galima spręsti, atminties funkcijos sutrikusios ar ne. 

4.2. Kūno struktūrų kodavimas 

Apibrėžimai 

Kūno struktūros - tai kūno dalys, tokios kaip organai, galūnės ir jų 
sudedamosios. Sutrikimas yra kūno funkcijos ar struktūros yda arba 
trūkumas, reikšmingas nuokrypis arba nebuvimas. 

Kūno struktūrų kodavimas kvalijikatoriais 

Kūno struktūros koduojamos trimis kvalifikatoriais. Pirmasis kvalifikatorius 
aprašo mastą arba didumą, antrasis - sutrikimo prigimtį ir trečiasis -
sutrikimo vietą. 

s7300. 

Sutrikimo mastas ( 1-asis kvalifikatorius) 

Sutrikimo prigimtis (2-asis kvalifikatorius) 

Sutrikimo vieta (3-iasis kvalifikatorius) 

'" Originale atskira, toks blokas netvardytas. nors kodai s210-s230 aprep,a akt ,r JOS pnedm,us danmus. 
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Struktūros sutrikimą aprašančių trijų kvalifikatorių schemos pateikiamos 
l lentelėje. 

l lentelė. Kūno struktūrų kvalifikatoriai 

TFK 

Pirmasis kvalifikatorius Antrasis kvalifikatorius Treaasis kvalifikatorius 
Sutrikimo mastas Sutrikimo omimtis Sutrikimo l'kta 

O NĖRA sutrikimo O Struktūros pokyčio nėra O Daugiau nei viena sritis 
l NEDIDELIS sutrikimas l Visiškas nebuvimas l Kairė 
2 VIDUTINIS sutrikimas 2 Dalinis nebuvimas 2 Dešinė 
3 DIDELIS sutrikimas 3 Papildoma dalis 3 Abipusis 
4 VISIŠKAS sutrikimas 4 Netipinis nuokrypis 4 Priekis 
8 NEPATIKSLINTA 5 Vientisumo stoka 5 Nugarinė pusė 
9 NETAIKYTINA 6 Padėties nuokrypis 6 Proksimalus 

7 Kokybinis pokytis, 7 Distalus 
įskaitant ir skysčių 8 Nepatikslinta 
kaupimąsi 9 Netaikytina 

8 Nepatikslinta 
9 Netaikvtina 

4.3. Veiklų ir dalyvumo komponento kodavimas 

Apibrėžimai 

Veikla yra veiksmo ar užduoties atlikimas (vykdymas). Dalyvumas- tai 
asmens įtrauktumas į gyvenimo situacijas. Veiklos ribotumai - tai sunkumai, 
kurie kyla asmeniui atliekant veiklas. Dalyvumo varžymai - tai problemos, 
kurias asmuo patiria įsitraukdamas į gyvenimo situacijas. 

Veiklų ir dalyvumo klasifikacija pateikiama vienu bendru domenų sąrašu. 

Pajėgumo ir atlikties kvalifikatorių naudojimas 

Veiklos ir dalyvumas koduojami dviem kvalifikatoriais: atlikties 
kvalifikatoriaus rodmuo įrašomas po taško pirmoje pozicijoje, pajėgumo 
kvalifikatoriaus rodmuo - antroje pozicijoje po taško. Prieš tašką įrašytas 
Veiklų ir dalyvumo identifikuojamos kategorijos kodas ir dviejų 
kvalifikatorių rodmenys po taško ir sudaro informacijos matricą. 

F 
Atlikties, arba pirmasis kvalifikatorius 

I Pajėgumo (be pagalbos), arba antrasis 
d4SOO. + kvalifikatorius 

Informacijos matrica 
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Atlikties kva/ifikatorius parodo, ką asmuo daro realioje aplinkoje dabar. 
Kadangi dabarties aplinka aprėpia ir socialinį foną, veikimas, užregistruotas 
šiuo kvalifikatoriumi gali būti suprantamas ir kaip asmens „įtrauktumas į 
gyvenimo situacijas" arba jo „gyvenimiškoji patirtis" realiomis gyvenimo 
aplinkybėmis. Gyvenimo aplinkybės - tai visi fizinio, visuomeninio ir 
nuostatų pasaulio aspektai. Gyvenimo aplinkybių ypatumai gali būti 
koduojami naudojantis Aplinkos veiksnių klasifikacija. 

Pajėgumo kvalifikatorius padeda įvertinti asmens gebėjimą (galumą) atlikti 
užduotį arba veiksmą. Šis konstruktas padeda nustatyti aukščiausią galimą 
funkcionavimo lygį, kurį asmuo gali pasiekti konkrečiame domene ir 
konkrečiu laiku. Kad nustatytume maksimalų asmens gebėjimą, gali prireikti 
„standartizuotos" aplinkos, kuri minimizuotų aplinkos įvairovės įtakas 
asmens gebėjimams. Tokia standartizuota aplinka galėtų būti: a) reali aplinka, 
kurioje paprastai testuojamas potencialus pajėgumas; b) tais atvejais, kai 
tokios galimybės nėra, imama aplinka, kuri turėtų kuo vienodesnį poveikį 
visiems asmenims. Tokią aplinką galima vadinti tipine arba standartine. 
Tokiu būdu pajėgumo konstruktas atspindi suderintą su aplinka asmens 
gebėjimą. Šis suderinimas turėtų būti vienodas visiems asmenims ir visose 
šalyse, kad būtų galima atlikti tarptautinius palyginimus. Tikslumo dėlei 
tipinės_ ar standartinės aplinkos ypatumai gali būti koduojami naudojantis 
Aplinkos veiksnių komponentu. Pajėgumo ir atlikties skirtumai atspindi 
realios ir tipinės aplinkos poveikių skirtumą ir kartu parodo, ką reikėtų keisti 
realioje aplinkoje, kad asmens atliktis pagerėtų. 

Pajėgumo kvalifikatorius paprastai naudojamas atsižvelgiant į tai, kad 
asmens gebėjimai nėra pastiprinami pagalbinėmis priemonėmis ar kitų 
žmonių pagalba. Kadangi atlikties kvalifikatorius taikomas konkrečiomis 
asmens gyvenimo aplinkybėmis, pagalbinių priemonių ar kitų žmonių 
pagalbos bei kliūčių buvimas gali būti matomas tiesiogiai. Lengviniai ir 
kliuviniai aprašomi naudojantis Aplinkos veiksnių kvalifikatoriumi. 

Neprivalomi kvalijikatoriai 

Trečiasis ir ketvirtasis (neprivalomi) kvalifikatoriai leidžia vartotojui 
koduoti pajėgumą su pagalba, o atliktį - be pagalbos. 

d4500. 

~-------- Atlikties (pirmasis) kvalifikatorius 

~------- Pajėgumo be pagalbos (antrasis) kvalifikatorius 

i--- Pajėgumo su pagalba (trečiasis) kvalifikatorius 

į r-·- Atlikties be pagalbos (ketvirtasis) kvalifikatorius 

Informacijos matrica. Neprivaloma 
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Papildomi kvalijikatoriai 

Penktoji pozicija po taško palikta kvalifikatorių, kurie bus sukurti ateityje, 
rodmeniui įrašyti. 

------- Atlikties (pirmasis) kvalifikatorius 

d 4500. 

----- Pajėgumo be pagalbos (antrasis) kvalifikatorius 

Pajėgumo su pagalba (trečiasis) kvalifikatorius 

Atlikties be pagalbos (ketvirtasis) kvalifikatorius 

Papildomas (penktasis) kvalifikatorius 

Informacijos matrica. Neprivaloma. Papildoma (kuriama) 

Pajėgumo ir atlikties kvalifikatoriai gali būti taikomi abiem atvejais - tiek 
pagalbinių priemonių ar kitų žmonių pagalbos naudojimosi atveju, tiek be 
pašalinės pagalbos. Visais atvejais kvalifikatoriaus rodmenys atrodys taip 
(xxx - antrojo lygmens kategorijų kodas): 

xxx.O NĖRA sunkumo 
xxx.1 NEDIDELIS sunkumas 
xxx.2 VIDUTINIS sunkumas 
xxx.3 DIDELIS sunkumas 
xxx.4 VISIŠKAS sunkumas 
xxx.8 Nepatikslinta 
xxx.9 Netaikytina 

Kada taikyti atlikties ir kada pajėgumo kvalijikatorių? 

Bet kuris kvalifikatorius gali būti naudojamas kiekvienai klasifikacijos 
kategorijai. Tačiau koduojama informacija kiekvienu atveju skirsis. Kai 
taikomi abu pirmieji kvalifikatoriai, rezultatas sujungiamas į vieną bendrą 
kodą. Pavyzdžiui: 

d4500.2_ 
d4500.21 

d4500._1 

Jeigu taikomas tik vienas kvalifikatorius, netaikyto kvalifikatoriaus pozicija 
paliekama tuščia, neįrašant įją nei 8, nei 9, nes abu šie skaitmenys yra 
rodmenys ir galima pamanyti, kad kvalifikatorius buvo taikytas. 
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Dviejų kvalifikatorių taikymo pavyzdžiai 

d4500 Ėjimas trumpais atstumais 

Atlikties kvalifikatoriaus atveju ši kategorija reiškia judėjimą pėsčiomis 
realioje žmogų supančioje aplinkoje, esant įvairiems paviršiams ir įvairioms 
sąlygoms, naudojantis lazda, ramentais ar kitomis pagalbinėmis 
priemonėmis. Ėjimo atstumas - iki l km. Pavyzdžiui, žmogaus, kuris neteko 
kojos darbe ir iki šiol naudojasi ramentu, veikimas pagal kategoriją Ėjimas 
trumpais atstumais įvertintinas kaip vidutinio sunkumo, nes aplinkiniai 
šaligatviai aukšti ir slidūs. Tokia situacija koduojama taip: 

d4500.2_ vidutinis atlikties einant trumpais atstumais ribotumas. 

Pajėgumo kvalifikatoriaus taikymo atveju ėjimo trumpais atstumais 
domenas išreiškiamas gebėjimu judėti aplinkui be išorinės pagalbos. 
Siekiant neutralizuoti įvairių aplinkų įtaką, šis gebėjimas gali būti įvertintas 
standartizuotoje aplinkoje. Tokia standartizuota aplinka gali būti: a) reali 
aplinka, kurioje paprastai vyksta gebėjimo testavimas; b) aplinka, kurios 
poveikis visiems bus vienodas. Pavyzdžiui, to paties kojos netekusio 
žmogaus gebėjimas vaikščioti be ramento standartinėje aplinkoje (lygus ir 
neslidus paviršius) bus labai ribotas (didelis ribotumas). Todėl jo pajėgumas 
koduojamas taip: 

d4500._3 didelis pajėgumo eiti trumpais atstumais ribotumas. 

Vartotojai, norintys patikslinti realios ar standartizuotos aplinkos sąlygas 
įvertindami atliktį ir pajėgumą, turi naudoti ir Aplinkos veiksnių klasifikaciją 
(žr. šio priedo 3 skirsnį). 

4.4. Aplinkos veiksnių kodavimas 

Apibrėžimai 

Aplinkos veiksniai - tai fizinė, socialinė ir nuostatų aplinkos, kuriose 
žmonės gyvena ir leidžia laiką. 

Aplinkos veiksnių naudojimas 

Aplinkos veiksniai yra TFK 2-osios dalies (Aplinkybių) komponentas. Į 
aplinkos veiksnius būtina atsižvelgti naudojant bet kurį funkcionavimo 
komponentą ir koduoti juos vienu iš trijų būdų, pateiktų šio priedo 
4.3 skirsnyje. 

259 



TFK kodavimo rekomendacyos TFK 

Aplinkos veiksniai koduojami atsižvelgiant į konkretaus įvertinamo žmogaus 
situaciją. Pavyzdžiui, lygus be bordiūro šaligatvis bus lengvinys vežimėliu 
besinaudojančiam asmeniui ir kliuvinys aklam žmogui. 

Skalė parodo, kokiu mastu konkretus veiksnys yra lengvinys arba kliuvinys. 
Yra keletas priežasčių, dėl kurių aplinkos veiksnys tampa tam tikro masto 
kliuviniu ar lengviniu. Koduojant lengvinius atkreiptinas dėmesys į išteklių 
prieinamumą, į to prieinamumo pastovumą ir kintamumą, gerą ar blogą 
kokybę ir panašiai. Koduojant kliuvinius svarbu žinoti, kaip dažnai aplinkos 
veiksnys trukdo asmeniui, kokio dydžio šie trukdymai, galima ar negalima 
jų išvengti. Turėtų būti nepamirštama ir tai, kad aplinkos veiksnys gali būti 
kliuviniu tiek savo buvimu (pvz., nuostatos į negaliuosius), tiek nebuvimu 
(pvz., tam tikrų paslaugų trūkumas). Aplinkos veiksnių įtaka asmenims, 
turintiems sveikatos pokyčių, yra labai įvairi ir sudėtinga. Tikėtina, kad 
būsimi tyrimai padės geriau suprasti tas įtakas ir galbūt aplinkos veiksnių 
antrojo kvalifikatoriaus naudingumą. 

Kai kuriais atvejais aplinkos veiksnių grupės gali būti aprašytos tokiomis 
apibendrinamosiomis sąvokomis kaip skurdas,p/ėtra arba raida, kaimo ar 
miesto gyvenamoji vieta, socialinis kapitalas. Tokių apibendrinamųjų 
terminų klasifikacijoje nėra. Tačiau TFK vartotojas gali išskirti atitinkamus 
veiksnius ir juos užkoduoti. Dar kartą reikia pabrėžti, jog reikia papildomų 
tyrimų siekiant išsiaiškinti, kokiu mastu aplinkos veiksnių sąrašas išliks 
suprantamas ir pastovus vartojant tokias apibendrinamąsias sąvokas. 

Pirmasis kvalifikatorius 

Pirmasis kvalifikatorius - tai iš esmės dvi neigiamo ir teigiamo pobūdžio 
skalės, kuriomis nustatomas kliuvinio arba lengvinio buvimas. Jeigu kode 
po taško įrašomas tik skalės rodmuo, juo žymimas kliuvinio veikimo 
laipsnis. Jeigu vietoje taško prieš rodmenį įrašomas ženklas,,+", vadinasi, 
kode pažymimas lengvinys. 

xxx.O NĖRA kliuvinio xxx+O NĖRA lengvmio 
xxx.1 NEDIDELIS kliuvinys xxx+l NEDIDELIS lengvinys 
xxx.2 VIDUTINIS kliuvinys xxx+2 VIDUTINIS lengvinys 
xxx.3 DIDELIS kliuvinys xxx+3 DIDELIS lengvinys 
xxx.4 VISIŠKAS kliuvinys xxx+4 VISIŠKAS lengvinys 

xxx.8 Nepatikslintas kliuvinys xxx+8 Nepatikslintas lengvinys 
xxx.9 Netaikytina xxx.9 Netaikytina 
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3 PRIEDAS 

VEIKLŲ IR DALYVUMO 

KLASIFIKACIJOS TAIKYMO 

VARIANTAI 

Veiklų ir dalyvumo komponentas - tai neutralių domenų sąrašas, aprėpiantis 
įvairias veiklas ir gyvenimo sritis. Kiekvieną domeną sudaro skirtingo 
lygmens kategorijos - nuo bendriausių iki detalizuotų (pvz., 4 skyriaus 
domenas Judamumas turi tokias kategorijas kaip d450 Ėjimas ir jam 
priklausančią, labiau detalizuojančią kategoriją d4500 Ėjimas trumpais 
atstumais). Veiklų ir dalyvumų domenai aprėpia visą funkcionavimo 
diapazoną. Koduoti galima tiek asmens (veiklos -AB), tiek socialiniu 
(da(vvumo -AB) lygmenimis. 

Kaip buvo nurodyta TFK Įvade, šis bendras domenų ir kategorijų sąrašas 
gali būti naudojamas skirtingais būdais, norint pabrėžti Veiklų ir Dalyvumo 
specifiką. TFK sistemoje šie du funkcionavimo aspektai apibūdinami taip 
(turint omenyje sveikatą): 

Veikla - tai veiksmo ar užduoties atlikimas. 

Dalyvumas - tai asmens įtrauktumas į gyvenimo situacijas. 

Yra keturi alternatyvūs veiklų (a) ir dalyvumo (p) tarpusavio ryšių 
struktūrinimo būdai (išvardytų domenų aprėptyje). 

(l) Veiklų ir dalyvumo domenai atskiriami 

Dalis kategorijų koduojamos kaip veiklos (t. y. individo atliekami veiksmai 
ir užduotys), kitos - tik kaip dalyvumas (t. y. įtrauktumas į gyvenimo 
situacijas). Todėl šie du kategorijų rinkiniai yra abipusiškai nesutampantys. 

Esant tokiai pasirinkimo galimybei, vieno ar kito tipo kategorijas pasirenka 
pats vartotojas. Kiekviena kategorija priklauso arba veiklų, arba dalyvumo 
rinkiniui, bet ne abiem iš karto. Pavyzdžiui, domenai gali būti suskirstyti taip: 
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al Mokymasis ir žinių taikymas 
a2 Bendrosios užduotys ir reikalai 
a3 Bendravimas 
a4 Judamumas 

p5 Savipriežiūra 

p6 Namų veiklos 
p7 Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 
p8 Pagrindinės gyvenimo sritys 
p9 Bendruomeninis, visuomeninis ir 

pilietinis gyvenimas 

Šios struktūros kodavimas bus toks: 

a kategorijos kodas. qP qc (kategorija priskiriama Veiklų komponentui), 

TFK 

p kategorijos kodas. qP qc (kategorija priskiriama Dalyvumo komponentui), 

čia qP - atlikties kvalifikatorius, o qc - pajėgumo kvalifikatorius. 
Jeigu naudojamas atlikties kvalifikatorius, kategorija, neatsižvelgiant įjos 
priklausymą veikloms ar dalyvumui, interpretuojama atlikties konstrukto 
terminais. Jeigu naudojamas pajėgumo kvalifikatorius, tai kategorija, 
neatsižvelgiant įjos priklausymą veiklų ar dalyvumo sąrašui, 
interpretuojama pajėgumo konstrukto terminais. 

Ši pirmoji ryšių struktūrinimo alternatyva leidžia gauti informacijos matricą 
be kokių nors pasikartojimų ar dalinio sutapimo. 

(2) Veiklų ir dalyvumo domenų dalinis sutapimas 

Naudojantis šia alternatyva, dalis kategorijų interpretuojama ir kaip veiklos, 
ir kaip dalyvumas, t. y. ta pati kategorija aiškinama asmens lygmens 
(individo atliekamų veiksmų ir užduočių) ir socialinio lygmens (asmens 
įtrauktumo į gyvenimo situacijas) sąvokomis. Pavyzdžiui: 

al Mokymasis ir žinių taikymas 
a2 Bendrosios užduotys ir reikalai 
a3 Bendravimas 
a4 Judamumas 
a5 Savipriežiūra 

a6 Namų veiklos 

p3 Bendravimas 
p4 Judamumas 
p5 Savipriežiūra 

p6 Namų veiklos 
p7 Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos 
p8 Pagrindinės gyvenimo sritys 
p9 Bendruomeninis, visuomeninis ir 

pilietinis gyvenimas 
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Tokios struktūros kodavimas 

Šiuo atveju kategorijų kodavimas turi apribojimų. Neįmanoma, kad 
„besidengiančios" kategorijos turėtų to paties kvalifikatoriaus skirtingas 
reikšmes (pirmajam atlikties ir antrajam pajėgumo kvalifikatoriams ), 
pavyzdžiui: 

a kategorija.l_ arba 
p kategorija.2_ 

a kategorija. _ l 
p kategorija. _ 2 

Vartotojas, pasirinkęs šią alternatyvą, mano, kad sutampančios kategorijos 
gali reikšti vieną dalyką, kai jos koduojamos kaip veiklos, ir kitą dalyką, kai 
jos koduojamos kaip dalyvumas. Tačiau iš tikrųjų į informacijos matricą 
įtraukiamas tik vienas kodas specifiškam kvalifikatoriui. 

(3) Detalizuotos veiklų kategorijos ir bendresnės dalyvumo kategorijos, 
iš dalies sutampant arba nesutampant domenams 

Ši alternatyva leidžia derinti bendresnes ir platesnes dalyvumo kategorijas 
(pvz., pirmojo lygmens kategorijas - skyrių pavadinimus) su detalizuotomis 
veiklų kategorijomis (pvz., trečiojo ir ketvirtojo lygmens kategorijomis). 
Šiuo atveju visų arba kai kurių domenų kategorijos išskiriamos į bendresnes 
arba priešingai - į detalizuotas. Vartotojas gali manyti, jog kai kurie 
domenai (t. y. visais detalizacijos lygmenimis) yra veiklų komponentas, o 
kiti - dalyvumo komponentas. 

Pavyzdžiui, d4550 Ropojimas ir šliaužimas gali būti traktuojamas kaip 
veikla, o d455 Judėjimas kitais negu ėjimas būdais - kaip dalyvumas. 

Yra du šios alternatyvos taikymo variantai: a) be dalinio sutapimo, t. y. jeigu 
klasifikacijos punktas priskiriamas veiklai, jis jau nebegali būti priskiriamas 
dalyvumui; b) su galimu daliniu sutapimu, pvz., kai kurie vartotojai visą 
bendrą sąrašą taiko kaip veiklas, o bendresnes kategorijas (pvz., domenų ar 
blokų pavadinimus) - kaip dalyvumą. 

Tokios struktūros kodavimas būtų kaip ir 1-osios bei 2-osios alternatyvų 
atvejais. 

(4) Tų pačių domenų taikymas ir veikloms, ir dalyvumui visiškai jiems 
sutampant 

Šiuo atveju į Veiklų ir dalyvumo sąrašą žiūrima ir kaip į veiklas, ir kaip į 
dalyvumą, t. y. kiekviena bendro sąrašo kategorija gali atspindėti 
funkcionavimą tiek asmens (veiklos), tiek socialiniu ( dalyvumo) 
lygmenimis. 
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Pavyzdžiui, d330 Kalbėjimas gali būti traktuojamas ir kaip veikla, ir kaip 
dalyvumas. Asmuo, neturintis balso stygų, gali kalbėti pasitelkęs technines 
priemones. Naudojantis pajėgumo ir atlikties kvalifikatoriais, tokiam 
asmeniui nustatomas: 

Pirmasis kvalifikatorius 
Vidutinis atlikties sunkumas (galimas dalykas dėl aplinkybių, 
tokių kaip paties asmens stresas, ar kitų žmonių nuostatų) -..2 

Antrasis kvalifikatorius 
Didelis pajėgumo be techninių priemonių sunkumas -..3 

Trečiasis kvalifikatorius 
Nedidelis pajėgumo su techninių priemonių pagalba sunkumas -..1 

Taigi pagal TFK informacijos matricą tokio asmens situacijos kodas atrodys 
taip: 

d330.231 

Pagal ketvirtąją alternatyvą minėta situacija gali būti koduojama ir taip: 

a330.231 
p330.2 

Ketvirtosios alternatyvos atveju, kai taikomi ir pajėgumo, ir atlikties 
kvalifikatoriai, informacijos matricoje turėsime du rodmenis: vieną 
veikloms ir kitą dalyvumui. Jeigu tie rodmenys vienodi, jokio prieštaravimo 
nėra - tai paprasčiausias pakartojimas. Tačiau jei rodmenys nesutampa, 
vartotojai turi parengti kodavimo informacijos matricoje algoritmą, nes PSO 
oficialus kodavimo būdas yra: 

d kategrija qr q., 

Vienas iš galimų šio pasikartojimo įveikimo būdų yra pajėgumo 
kvalifikatoriaus traktavimas veikla, o atlikties kvalifikatoriaus traktavimas 
dalyvumu. 

Kita galimybė - sukurti papildomus dalyvumo kvalifikatorius, kurie aprėptų 
,,įtrauktumą į gyvenimo situacijas". 

Tikimasi, jog taikant TFK ir kaupiant duomenis paaiškės, kokią iš išvardytų 
alternatyvų dažniausiai renkasi vartotojai. Empiriniai tyrimai taip pat 
pagelbės aiškiau suprasti ir operacionalizuoti sąvokas veiklos ir dalyvumas. 
Duomenys apie tai, kaip šios sąvokos vartojamos skirtingomis sąlygomis, 
skirtingose šalyse ir skirtingais tikslais galės būti apibendrinti ir panaudoti 
taisant Klasifikaciją ateityje. 
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4PRIEDAS 
..., 

ATVEJŲ PAVYZDZIAI 

Toliau aprašomi pavyzdžiai rodo TFK koncepcijos taikymą įvairiais atvejais. 
Tikimasi, kad šie pavyzdžiai padės vartotojui geriau suprasti Klasifikacijos 
pagrindinių sąvokų ir konstruktų paskirtį ir taikymą. Smulkesnės 
informacijos galima rasti PSO mokomuosiuose leidiniuose arba dalyvaujant 
mokymuose. 

Sutrikimas, nesukeliantis pajėgumo ribotumų ir atlikties 

problemų 

Vaikas gimė be piršto nago. Ši įgimta anomalija yra struktūrinis 
sutrikimas, neturintis įtakos vaiko rankos funkcionavimui, t. y. 
veikloms, kurias vaikas atlieka šia ranka. Taigi nėra pajėgumo 
ribotumo. Taip pat nebus ir atlikties (pvz., dalyvumo žaidime) problemų 
(žinoma, jei dėl šio trūkumo kiti vaikai jo neerzins arba neišvarys iš 
žaidimo). 

Sutrikimas, nesukeliantis pajėgumo ribotumų, bet 

sukeliantis atlikties problemų 

Cukralige sergantis vaikas turi funkcijos sutrikimą: jo kasa 
funkcionuoja nepakankamai ir negamina reikiamo kiekio insulino. 
Diabetas gali būti kontroliuojamas vaistais, būtent insulinu. Kai insulino 
kiekis yra kontroliuojamas, sutrikusi kasos funkcija vaiko pajėgumui 
įtakos nebeturės. Tačiau tokiam vaikui kils atlikties problemų (pvz., 
bendrai maitinantis su kitais vaikais, nes jam turi būti ribojamas 
cukrus). Tam tikro maisto stoka taps bendro gyvenimo kliūtimi. 
Vadinasi, jis turės sunkumų įsitraukdamas į socializaciją konkrečioje 
aplinkoje, nors pajėgumo ribotumų nėra. 

Kitas pavyzdys. Asmuo turi baltmę (vitiligą) ant veido ir neturi kitų 
fizinių nuokrypių. Šis kosmetinis trūkumas neriboja žmogaus pajėgumo 
veikti. Tačiau jis gali gyventi tokioje aplinkoje, kurioje baltmė 
painiojama su raupsais ir manoma, kad tai - užkrečiamoji liga. Todėl 
realioje asmens aplinkoje ši neigiama nuostata sukels rimtų atlikties 
tarpasmeniniuose santykiuose problemų. 
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Sutrikimas, sukeliantis pajėgumo ribotumų, ir priklausomai 

nuo aplinkybių sukeliantis arba nesukeliantis atlikties 

problemų 

Ženklus intelekto raidos nuokrypis yra psichikos sutrikimas, kuris gali 
riboti įvairius gebėjimus (t. y. pajėgumą). Tačiau aplinkos veiksniai gali 
smarkiai paveikti tokio asmens atliktį skirtingose gyvenimo srityse. 
Pavyzdžiui, protiškai atsilikęs vaikas gali patirti tik nedidelių sunkumų 
aplinkoje, kurioje reikalavimai nėra dideli visai populiacijai ir kurioje iš 
vaiko reikalaujama atlikti paprastas pasikartojančias veiklas. Tokioje 
aplinkoje vaikas sėkmingai veiks visose gyvenimo srityse. 

Panašus vaikas, augantis aplinkoje, kurioje labai akivaizdi konkurencija 
ir dideli reikalavimai, patirs nemažų atlikties įvairiose gyvenimo 
situacijose problemų. 

Šis pavyzdys leidžia daryti dvi išvadas. Pirma, populiacijos norma arba 
standartas, su kuriuo lyginamas asmens funkcionavimas, turi atitikti 
realią aplinką. Antra, tam tikrų aplinkos veiksnių buvimas ar nebuvimas 
gali arba palengvinti, arba stabdyti funkcionavimą. 

Ankstesnis sutrikimas, nesukeliantis pajėgumo ribotumų, 

bet vis dar sukeliantis atlikties problemų 

Asmuo, kuris pasveiko po ūmios psichozės priepuolio, bet vis dar 
neatsikratęs psichikos ligonio etiketės, gali patirti atlikties problemų 
įsidarbindamas arba sąveikaudamas su kitais žmonėmis tik dėl jo 
aplinkos žmonių neigiamų nuostatų. Jo įtrauktumas į darbo rinką ar 
socialinį gyvenimą bus suvaržytas. 

Skirtingi sutrikimai ir pajėgumo ribotumai, sukeliantys 

panašių atlikties problemų 

Asmuo gali būti nepriimtas į darbą dėl visų galūnių paralyžiaus kaip, 
atrodytų, nesuderinamo su darbo reikalavimais (pvz., reikalavimu 
naudotis kompiuterio klaviatūra). Darbovietė neturi reikiamų 
priemonių, kurios palengvintų paralyžiuotam asmeniui įveikti tuos 
sunkumus (pvz., programinės balsą atpažįstančios įrangos, kuri pakeistų 
rankinę klaviatūrą). 
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Kitas asmuo, kurio galūnių paralyžius ne toks akivaizdus, gali būti 
pajėgus atlikti reikiamus darbinius veiksmus, bet nebus priimtas į darbą, 
nes negalių asmenų įdarbinimo kvota jau įvykdyta. 

Trečias asmuo, gebantis vykdyti visus darbinius veiksmus, gali būti 
nepriimtas į darbą, kadangi juda ratkėde, tačiau darbo vieta nepritaikyta 
ratkėdei. 

Pagaliau judantis ratkėde asmuo gali būti priimtas į darbą ir gali atlikti 
visus darbo veiksmus. Vis viena jis gali turėti atlikties problemų 
sąveikaudamas su bendradarbiais, kadangi negalės patekti į poilsio 
zonas per darbo pertraukas. Atlikties problemą socialinėje plotmėje gali 
padėti įveikti darbo ir su juo susijusių vietų prieinamumas. 

Visais keturiais atvejais atlikties problemos patiriamos užimtumo 
domene dėl aplinkos veiksnių, sąveikaujančių su sveikatos pokyčiais 
arba sutrikimais. Pirmuoju atveju trūko darbo vietos pritaikymų ir 
galbūt veikė neigiamos nuostatos. Antruoju atveju suveikė neigiamos 
nuostatos į negalius žmones. Trečiuoju atveju asmuo susidūrė su 
nepritaikyta aplinka, o ketvirtuoju - su bendra neigiama nuostata į 
negalumą. 

Įtariamas sutrikimas, sukeliantis didelių atlikties problemų 

be pajėgumo ribotumų 

Asmuo dirbo su pacientais, sergančiais AIDS. Jis yra sveikas, bet 
periodiškai turi tikrintis, nes gali užsikrėsti ŽIV. Jis neturi jokių 
pajėgumo ribotumų. Vis dėlto pažįstami įtaria, kad jis gali būti 
užsikrėtęs virusu, ir vengia su juo bendrauti. Tai ir sukelia asmeniui 
atlikties problemų tarpasmeninių sąveikų, taip pat bendruomeninio, 
visuomeninio ir pilietinio gyvenimo srityse. Jo įtrauktumas į gyvenimo 
situacijas suvaržytas dėl aplinkinių neigiamų nuostatų. 

TFK neklasifikuojami sutrikimai, sukeliantys atlikties 
problemų 

Moteris turi motiną, kuri mirė krūties vėžiu. Jai 45 metai. Savanoriškai 
pasitikrino sveikatą. Aptiktas jos genetinis polinkis į krūtų vėžį. Ji 
neturi jokių kūno funkcijų ar struktūrų nuokrypių ir pajėgumo 
ribotumų. Tačiau draudimo kompanija atmetė jos sveikatos draudimą 
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dėl padidėjusios rizikos susirgti krūties vėžiu. Jos įtrauktumas į 
rūpinimąsi savo sveikata yra suvaržytas dėl sveikatos draudimo 
kompanijos politikos. 

Papildomi pavyzdžiai 

TFK 

Dešimtmetis mikčiojantis berniukas nusiųstas pas logopedą. Tyrimo 
metu nustatyti kalbos užsikirtimai, vidu- ir tarpžodiniai tempo pokyčiai, 
ritmiškumo stoka (sutrikimai). Mokykloje vaikui kyla problemų 
skaitant garsiai ir kalbant (ribotas pajėgumas). Vaikas nedalyvauja 
grupinėse diskusijose, nors ir norėtų (atlikties problemos kalbėjimosi su 
daug žmonių domene). Vaiko įtrauktumas į grupinį pokalbį ribotas dėl 
socialinių normų ir nusistovėjusios pokalbio vedimo praktikos. 

Keturiasdešimtmetei moteriai prieš keturis mėnesius sužalotas kaklas. 
Moteris skundžiasi kaklo ir galvos skausmais, galvos svaigimu, 
susilpnėjusia raumenų jėga ir nerimu (sutrikimai). Jos gebėjimai 
vaikščioti, šeimininkauti virtuvėje, atlikti namų apyvokos darbus, 
naudotis kompiuteriu ir vairuoti automobilį riboti (ribotas pajėgumas). 
Pasikonsultavusi su savo gydytoju nutarė negrįžti į visos dienos darbą 
su nustatytomis valandomis, kol minėtos problemos nesumažės (atlikties 
sunkumai užimtumo domene). Jeigu dabartinėje aplinkoje darbo laiko 
grafikas būtų paslankus, o ne fiksuotas, arba jai būtų leista dirbti 
namuose, jos įtrauktumas užimtumo domene būtų daug geresnis. 
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5PRIEDAS - ~ . 
TFK IR NEGALUS ZMONES 

TFK taisymo procesas iš pat pradžių buvo sėkmingas, nes įtraukė negalius 
asmenis ir jų organizacijas. Ypač daug energijos ir laiko TFK taisymo 
procesui skyrė Tarptautinė negaliųjų organizacija. 

PSO pripažįsta negalių asmenų ir jų organizacijų įnašo į Klasifikaczjos 
taisymą svarbą. Kaip klasifikacija TFK yra negalumo matavimo ir 
įvertinimo pagrindas mokslo, klinikos, valdymo ir socialinės politikos 
srityse. Ypač rūpinamasi, kad TFK nebūtų naudojama kaip negaliųjų 
interesams kenkianti priemonė (žr. 6 priedas. TFK vartojimo etinės 
rekomendacijos). 

PSO pripažįsta, kad patys terminai, vartojami Klasifikacijoje, nepaisant visų 
geriausių norų, gali tapti stigmomis ir etiketėmis. Būtent dėl to jau pačioje 
pradžioje buvo nutarta visiškai atsisakyti termino invalidas (handicap) dėl 
jo žeminančios prasmės anglų kalboje ir nevartoti žodžio negalumas 
(disabili(v) atitinkamo komponento pavadinimui (komponentas pavadintas 
veiklos terminu -AB). Negalumas paliktas tik kaip bendriausias skėtinis 
terminas. 

Tačiau lieka vienas sunkus klausimas: kaip kreiptis į asmenis, kurie patiria 
funkcionavimo ribotumų ir suvaržymų? TFK vartojama negalumo sąvoka, 
kuria įvardinamas daugiamatis reiškinys - žmogaus ir jo fizinės bei 
socialinės aplinkų sąveikos rezultatas. Dėl daugelio priežasčių, kai kalbama 
apie konkrečius asmenis, vieni vartoja terminą žmonės su negale (people 
with disabilities), kiti pirmenybę teikia terminai negalūs žmonės (disabled 
people)A8

. PSO neskiria daug dėmesio šių sąvokų skirtumams ir nesiekia 
įteisinti vienos iš jų. To nesiekia ir TFK. Vietoje tokio direktyvumo PSO 
laikosi principo, kad žmonės turi teisę vadinti save taip, kaip jie patys 
pasirenka. 

Be to, svarbu pabrėžti, kad TFK neklasifikuoja žmonių apskritai. TFK yra 
žmonių sveikatos savumų klasifikacija, atsižvelgianti į asmens gyvenimo 
situaciją ir aplinkos veiksnius. Sveikatos ypatumų ir aplinkos veiksnių 

'" AnghškOJO tennmo d1sabled people vertimas l lietuvių kalbą galetų būt, dveiopas l) kai sutrikimas 
d1dehs ar nera galimybių pagerint, funkcionavimo aplmkos ke111mu, arba aptariamos bendros negalumo 

problemos, vartotinas termmas negaliis žmones (arba 11egalii1 am,enys). 2) kai sutrikimo pasekmes galėtų 

būti sušvelnmtos aplinkos mampuhav1mu, bet ta, nepadaryta ar nedaroma del ekonom1mų, pohtlmų ar 

k1tok1ų priežasčių, gahma vartoti sąvoką neigalmta.1 žmogui (11e1galm11 arm~nys) 
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sąveikos išdava ir yra negalumas. Taip atsitikus, asmens ypatumų negalima 
suvesti tik į sutrikimus, veiklos ribotumus ar dalyvumo varžymus. 
Pavyzdžiui, vietoje termino proto invalidas klasifikacijoje vartojama frazė 
mokymosi problemų turintis asmuo. TFK sudaro galimybę išvengti sveikatos 
pokytį arba negalumą reiškiančių terminų, ir visada siekia vartoti jei ne 
pozityvią, tai neutralią ir konkrečią kalbą. 

Kad sumažėtų rūpestis dėl galimo etikečių klijavimo žmonėms, TFK 
vartojamos neutralios kategorijos, kurios ir padeda išvengti pažeminimo, 
stigmatizavimo ir nereikalingų komentarų. Toks kalbos vartojimo būdas 
sukelia ir problemą, kurią galima įvardyti „terminų apvalymu" arba 
„iškarpymu". Sveikatos pokyčio neigiami rodikliai ir kitų žmonių reakcija į 
juos nepriklauso nuo to, kokiais terminais tas pokytis pavadinamas. Kad ir 
kaip negalumas būtų pavadintas, jis egzistuoja nepriklausomai nuo jį 
žyminčios etiketės. Ir reikalo esmė - ne tik kalba, bet ir kitų žmonių, 
visuomenės nuostatos į negalumą. Svarbiausia - tinkamai suprasti ir vartoti 
terminus ir klasifikaciją. 

PSO ir toliau dės pastangų, kad negaliems asmenims Klasifikacija ir 
įvertinimas duotų kuo daugiau naudos, didintųjų teises ir mažintų 
diskriminaciją. 

Norėtųsi tikėti, kad patys negalieji tiesiogiai prisidės prie TFK vartojimo ir 
tobulinimo visose galimose srityse. Kaip ir tyrėjai, vadovai ar politikai, 
negalūs žmonės gali kurti protokolus ir priemones, grįstus TFK. 
Klasifikacija taip pat yra potenciali įrodymais grįstos gynybos priemonė. Ji 
pateikia patikimų ir palyginamų faktų keisti situaciją. Politinis sprendimas, 
kad negalumas yra tiek pat aplinkos kliūčių, kiek ir sveikatos pokyčių išdava, 
iš pradžių turi atsispindėti tyrimų planuose, o paskui tapti validžiu ir 
patikimu įrodymu. Šis įrodymas gali paskatinti socialinius pokyčius, svarbius 
viso pasaulio negaliems žmonėms. 

TFK gali sustiprinti ir negalių žmonių gynimą. Tokio gynimo pirminis 
tikslas yra nustatyti poveikius, galinčius pagerinti negalių žmonių dalyvumą. 
TFK gali pagelbėti išsiaiškinti negalumo problemos šaknis: ar ji kilo dėl 
aplinkos kliuvinių, ar dėl lengvinių stokos, ar dėl paties asmens riboto 
pajėgumo, ar dėl kelių veiksnių derinio? Šitai išsiaiškinus gali būti 
numatomos, kontroliuojamos ir pagrindžiamos tinkamos tikslingo poveikio 
priemonės, gaunami konkretūs rezultatai ir suformuluojami negalių asmenų 
gyvenimo tikslai. 
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6PRIEDAS 

ETINĖS REKOMENDACIJOS TFK 

VARTOTOJAMS 

Kiekvienas mokslinis instrumentas gali būti panaudotas netinkamai ar 
piktybiškai. Būtų naivu tikėti, kad tokia klasifikacija kaip TFK niekada 
nebus panaudota pakenkti žmogui. Kaip jau buvo paaiškinta 5 priede, iš pat 
pradžių į ICIDH taisymo procesą buvo įtraukti negalieji ir juos ginančios 
organizacijos. Jų įnašas leido iš esmės pakeisti TFK terminiją, turinį ir 
struktūrą. Šiame priede pateikiamos kai kurios TFK etiško vartojimo gairės. 
Aišku, kad joks rekomendacijų rinkinys neapsaugos nuo galimo netinkamo 
Klasifikacijos (kaip ir bet kurios kitos mokslinės priemonės) taikymo. Taip 
pat aišku, kad pačios rekomendacijos irgi gali būti neveiksmingos. Taigi šis 
dokumentas - ne išimtis. Tačiau tikėtina, kad atkreipus dėmesį į šio priedo 
punktus sumažės TF K netinkamo taikymo rizika, o kartu ir kenksmingas 
poveikis negaliems asmenims. 

Pagarba ir konfidencialumas 

l) TF K visuomet naudojama taip, kad būtų gerbiamos asmens vertybės ir 
savarankumas. 

2) TFK niekada neturi būti naudojama etikečių klijavimui ar kitokiam 
žmogaus identifikavimui pagal vieną ar kelias negalumo kategorijas. 

3) Klinikinėje praktikoje TFK visada turi būti taikoma esant visiškam 
informuotumui, bendradarbiavimui ir sutikimui žmonių, kurių 
funkcionavimo lygis klasifikuojamas. Jeigu asmens pažintiniai 
gebėjimai tokiam įtrauktumui yra nepakankami, vertinimo procese turi 
aktyviai dalyvauti jo atstovai. 

4) Informacija koduojama TFK, turi būti vertinama kaip informacija apie 
asmenį, t. y. kaip konfidencialumo objektas. Pagal konfidencialumo 
taisykles ši informacija ir turi būti naudojama. 
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Klinikinis TFK naudojimas 

5) Jei įmanoma, klinicistas privalo paaiškinti asmeniui ar jo atstovui TFK 
tikslus ir paklausti apie klasifikacijos tinkamumąjo funkcionavimo 
lygiui nustatyti. 

6) Jei įmanoma, asmuo, kurio funkcionavimo lygis klasifikuojamas (arba 
jo atstovas), turi turėti galimybę dalyvauti šiame procese, ginčyti arba 
patvirtinti kategorijų, vartojamųjam įvertinti, tinkamumą. 

7) Kadangi asmens problemos klasifikuojamos kaip sveikatos pokyčio ir 
gamtinės bei socialinės aplinkos sąveikos išdava, TFK turi būti 
naudojama holistiškai (kaip visuma, o ne pavienėmis kategorijomis -
AB). 

Naudojimasis TFK informacija socialiniams reikalams 

8) TFK informacija turi būti naudojama kuo plačiau ir įvairiau, 
bendradarbiaujant su asmeniu, kad būtų praplėstos jo pasirinkimo ir 
gyvenimo reguliavimo galimybės. 

9) TFK informacija turi būti naudojama plėtrai tokios socialinės politikos 
ir tokių socialinių pokyčių, kurie didintų ir palaikytų asmenų dalyvumą. 

10) TFK ir visa jos pagrindu gaunama informacija negali būti naudojama 
žmogaus teisų ar įstatymiškai priklausančių lengvatų varžymui. 

11) Asmenys, kurių funkcionavimas pagal TFK įvertinamas vienodai, vis 
dėlto labai skiriasi. Įstatymai ir taisyklės, kurie remiasi TFK, neturi 
teigti daugiau homogeniškumo, negu kad jo yra, ir privalo užtikrinti, 
kad tie, kurių funkcionavimo lygiai klasifikuojami, būtų vertinami kaip 
asmenybės. 
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7PRIEDAS 

TAISYMO PROCESO 

SANTRAUKA 

ICIDH rengimas 

1972 m. PSO parengė preliminarią ligų padarinių schemą. Po kelių mėnesių 
buvo pasiūlyta aiškesnė samprata, grįsta dviem svarbiais principais: 
l) būtinybe atskirti sutrikimą nuo jo svarbos, t. y. jo funkcinį ir socialinį 
padarinius; 2) tie skirtingi duomenų aspektai, arba ašys, turi būti 
klasifikuojami atskirai skirtinguose skaitmenų laukuose. Iš esmės šioje 
koncepcijoje buvo derinamos kelios skirtingos, nors ir lygiavertės 
klasifikacijos. Toks požiūris buvo priešingas TLK tradicijai, kur daugybė 
ašių (etiologijos, anatomijos, patologijos ir t. t.) buvo integruojamos į vieną 
hierarchinę sistemą, užimančią tik vieną skaitmenų lauką. Buvo ištirta 
galimybė apibendrinti įvairius siūlymus schema, suderinama su principais, 
kurių pagrindu sudaryta TLK struktūra. Tuo pat metu buvo imtasi 
preliminaraus mėginimo susisteminti terminiją, susijusią su ligų padariniais. 
Šie pasiūlymai neformaliai pradėjo plisti 1973 m., tačiau prireikė 
papildomos paramos, ypač grupių, kurios specializavosi reabilitacijos 
srityje. 

Atskiros sutrikimų (impairments) ir invalidumų (handicaps) klasifikacijos 
cirkuliavo 1974 m., o diskusijos tęsėsi. Buvo derinamos įvairios pastabos ir 
plėtojami bendresni siūlymai. Jie buvo pateikti svarstyti konferencijai, 
skirtai Tarptautinės ligų klasifikacijos 9-osios redakcijos aptarimui ( 197 5 m. 
spalis). 1976 m. gegužę 29-oji Pasaulinė sveikatos asamblėja atkreipė 
dėmesį į šiuos siūlymus ir parengė rezoliuciją WHA 29.35, kuria patvirtino 
jų publikavimą išbandymo tikslais. Tai buvo sutrikimų ir invalidumų 
klasifikacijos. Jos traktuotos ne kaip integrali TLK dalis, o kaip jos priedai. 
Pirmoji ICIDH redakcija buvo publikuota 1980 m. AB, o 1993 m. 
perspausdinta su nauja įžanga. 

Pradiniai ICIDH žingsniai. 1993 m. buvo nutarta pradėti ICIDH taisymo 
procesą. Taisomą variantą, kuris laikinai buvo pavadintas JCIDH-2, buvo 
ketinta papildyti. Klasifikacija turi būti: 

• daugiatikslė sistema, kuri tenkintų įvairių šalių, sričių ir sveikatos 
priežiūros disciplinų poreikius; 

'" ICIDH 1980 m variantas sutrumpmta1 buvo išverstas l lietuvių kalbą pavadtmmu Funkcmu1 sutrikimų, 

defektų, negalios ir veiklos sutrikimų klasifikaclJa (verte A Knšč1ūnas, 1992) 
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• gana paprasta ir leidžianti specialistams prasmingai aprašyti sveikatos 
pokyčių padarinius; 

• praktiškai naudinga, t. y. atitikti sveikatos priežiūros reikmes ir 
koreguoti poveikio programas (pvz., prevencijos, reabilitacijos, 
socialinių sprendimų); 

• pateikti logiškai vientisą sveikatos pokyčio padarinių (pvz., negalumo 
proceso) vaizdą, o ne apsiriboti ligos matmeniu; pagelbėti objektyviai 
įvertinti, registruoti ir imtis atitinkamų priemonių; 

• būti jautri kultūriniams skirtumams (lengvai verčiama į kitas kalbas, 
pritaikoma įvairioms kultūroms ir sveikatos priežiūros sistemoms); 

• naudojama kaip PSO klasifikacijų grupės papildymas. 

Iš pradžių Prancūzijos bendradarbiavimo centras gavo užduotį pateikti 
Sutrikimų skyriaus siūlymus, susijusius su kalbos, kalbėjimo ir jutimų 
funkcijomis. Olandijos bendradarbiavimo centras turėjo teikti Negalumo 
skyriaus siūlymus, ypač detaliai pristatyti judėjimo erdvėje aspektus, 
apžvelgti literatūrą, o Šiaurės Amerikos bendradarbiavimo centrui paskirta 
teikti Invalidumų skyriaus siūlymus. Papildomai dviem darbo grupėms buvo 
pavesta parengti siūlymus psichikos ir vaikų sveikatos klausimais. Didelė 
pažanga buvo pasiekta 1996 m. Ženevoje vykusiame susitikime ICIDH-2 
taisymo klausimais: įvairūs siūlymai buvo sujungti į alfa variantą, pradėti 
bandomieji tyrimai. Šiame susitikime taip pat nutarta, kad kiekvienas 
bendradarbiavimo centras ar darbo grupė rūpinsis visu projektu, o ne atskira 
jo dalimi kaip anksčiau. Nuo 1996 m. gegužės iki 1997 m. vasario JCJDH-2 
AĮ(a variantas cirkuliavo tarp bendradarbiavimo centrų ir darbo grupių, o 
pastabos ir siūlymai buvo kaupiami PSO būstinėje. Siekiant supaprastinti 
pastabų rinkimą, buvo parengtas ir išplatintas pagrindinių klausimų, susijusių 
su JCIDH-2 taisymu, sąrašas. Taisant buvo aptariami tokie svarbiausi 
teiginiai: 

• Trijų lygmenų (t. y. Sutrikimų, Negalumų ir Invalidumų) klasifikacija 
pripažinta naudinga ir tokia turi išlikti. Iškilo būtinybė į klasifikaciją 
įtraukti Aplinkybes, tačiau dauguma siūlymų taip ir liko teorinių 
išvedžiojimų ir empirinio patikrinimo stadijos. 

• Diskusijos objektu tapo S/N/I (angliškai I/D/H; žodžių sutrikimas, 
negalumas ir invalidumas pirmosios raidės -AB) tarpusavio ryšiai ir jų 
adekvatumas. Daug kritinių pastabų sulaukė priežastinis modelis, buvęs 
ICIDH 1980 m. varianto pagrindu: nurodyta, jog neatsižvelgta į laiko 
pokyčius, proceso nuo sutrikimo prie negalumo ir invalidumo 
vienakryptiškumas. Taisant buvo pasiūlytas alternatyvus grafinis 
vaizdas. 

• 1980 m. ICJDH variantas buvo sunkiai pritaikomas. Manyta, jog 
praktiniais tikslais sistema turėtų būti supaprastinta: taisymo kryptis -
paprastinimas, o ne papildymas naujomis detalėmis. 
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• Aplinkybės (aplinkos ir asmenybės veiksniai) 1980 m. JCIDH versijoje 
buvo pagrindiniai invalidumo proceso komponentai. Nutarta, jog reikia 
peržiūrėti jų vietą ICIDH sistemoje. Tačiau aplinkos veiksniai ir jų ryšys 
su sutrikimais, negalumais ir invalidumais yra kultūriškai specifiški. 
Vadinasi, jie neturėtų būti išskirti kaip savarankiškas ICIDH matmuo. 
Vis dėlto manyta, kad aplinkos veiksnių klasifikacija gali būti naudinga 
analizuojant nacionalinę situaciją ir priimant sprendimus nacionaliniu 
lygmeniu. 

• Sutrikimai turi atspindėti pagrindinių biologinių mechanizmų tyrimų 
laimėjimus. 

• Pagrindinis tikslas turi būti universalumas ir pritaikomumas skirtingoms 
kultūroms. 

• Medžiagos mokymui ir pristatymui parengimas taip pat buvo vienas iš 
pagrindinių ICIDH taisymo tikslų . 
• 

ICIDH beta-l ir beta-2 apmatai 

1997 m. balandį buvo parengti ICIDH-2 beta-l apmatai (arbajuodraštinis 
variantas), į kuriuos buvo įtraukti ankstesniųjų metų siūlymai. Atsižvelgus į 
susitikimo nutarimus, ICIDH-2 beta-l variantas buvo parengtas išbandyti 
praktikojeA8

• Integravus naujus siūlymus, taip pat atsižvelgus įpraktinių 
išbandymų rezultatus, 1999 m. sausio-balandžio mėnesiais buvo parengtas 
ICIDH-2 beta-2 variantas (irgi dar traktuojamas tik kaip apmatai - AB). Šie 
apmatai ir buvo intensyviai aptariami 1999 m. birželį kasmetiniame 
susitikime Londone. Įtraukus Londono susitikimo pastabas ir siūlymus, 
ICIDH-2 beta-2 apmatai buvo išspausdinti ir išplatinti naujiems praktiniams 
bandymams. 

Praktiniai bandymai 

Beta- l varianto išbandymai buvo vykdomi nuo 1997 m. birželio iki 1998 m. 
gruodžio, Beta-2 - nuo 1999 m. birželio iki 2000 rugsėjo. 
Praktiniuose bandymuose aktyviai dalyvavo šalys PSO narės. Bandymai 
buvo vykdomi įvairiose srityse: sveikatos draudimo, socialinės rūpybos, 
užimtumo, švietimo; juose dalyvavo grupės, kurios dirbo su kitomis 

AB š,s variantas taip pat buvo išverstas l hetuv,ų kalbą terrnin1ios derimmo, nauios,os negalumo 

koncepc1ios pristatymo tr praktinio išbandymo tikslais IC/DH-2 Tarptaullne ydų., veiklų ir dalyvumo 

klas1fikac1Ja Neigalumo rr.fu11kczo11av1mo matmenų vadove/to BETA-1 apmatai /997 m bir=elis teneva 

PSO. 1997 tr Vtlntus VU SPL leulybos grupe PSICHEJA. 1999 279 p Verte A Bagdonas. 

AB Nors l lietuvių kalbą buvo išversti ne tik apmatai Beza-1, bet tr Apklausas (Įvertinimo forma), Ltetuvoie 

rimtesmų ICIDH-2 išbandymų nebuvo· maždaug nuo 1994 m su šia klasifikac1Jos sistema supažindinam, 

VU ps1cholog1Jos tr soc,altmo darbo spec1alyb1ų studentai, parengti du ba1g1am1eJ1 darbai, pasinaudota 

rengiant LtetuwškqJą adaptwaus elgesio skalę TFK adaptac1ia ,r td1eg1mas Ltetuvoie numatytas 

1003-2012 melų Nac1ona/111e;e mval,dų reab1lttac1;os programo;e 
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klasifikacijomis (Tarptautinė ligų klasifikacija, Slaugos klasifikacija, 
Tarptautinė švietimo standartų klasifikacija - ISCED)A8 . Tų bandymų 
pagrindinis tikslas buvo pasiekti sutarimą vis aiškiau ir suprantamiau 
apibrėžiant pagrindines sąvokas. Praktiniai išbandymai tapo nenutrūkstamo 
proceso - konsultacijų, grįžtamosios informacijos gavimo, tobulinimo ir 
taisymo pagrindu. 

Kaip sudedamoji Beta-l ir Beta-2 apmatų bandymų dalis buvo atlikti tokie 
tyrimai: 

• vertimas ir lingvistinis įvertinimas; 
• atskirų kategorijų (sąrašų punktų) įvertinimas; 

• atsakymų į pagrindinius klausimus, pateiktus derinimo konferencijose 
ar individualiai, apibendrinimas; 

• grįžtamosios informacijos iš organizacijų ir pavienių asmenų 
apibendrinimas; 

• neprivalomi savanoriški išbandymai; 
• klasifikacijos taikymo konkretiems atvejams tinkamumoA8 ir 

patikimumo nustatymas (praktikoje arba apibendrinant atvejus); 
• kiti (pvz., tyrimai, atlikti grupių, turinčių specifinių interesų). 

Išbandant buvo kreipiamas dėmesys į tarpkultūrinius bei įvairių praktikos 
sričių aspektus. Praktiniuose bandymuose dalyvavo daugiau nei 50 šalių ir 
1800 ekspertų, kurie pateikė šitų bandymų rezultatus atskirai. 

ICIDH-2 prefinalinis variantas 

ICIDH-2 beta-2 išbandymų, konsultacijų su bendradarbiavimo centrais ir 
PSO Matavimo ir klasifikacijos ekspertų komitetu pagrindu 2000 m. spalį 
buvo parengtas ICIDH-2 prefinalinis variantas; 2000 m.Japkritįjis buvo 
apsvarstytas susitikime taisymo klausimais; 2000 m. gruodį!CIDH-2 
prefinalinis variantas buvo papildytas susitikimo rekomendacijomis, o 200 l m. 
sausį pateiktas PSO Vykdomajam komitetui. Galutinis ICIDH-2 variantas 
buvo pateiktas 54-ajai Pasaulinei sveikatos asamblėjai 200 l m. gegužę. 

Galutinio varianto patvirtinimas 

Aptarusi galutinį variantą, kuris vadinamas Tarptautinė funkcionavimo, 
negalumo ir sveikatos klasifikacija, Sveikatos asamblėja savo 200 l m. 
gegužės 22 d. rezoliucija WHA54.2 l patvirtino naują klasifikaciją (žr. Įvado 
pabaigą). 

'"Čta vartoiama sąvokafeas1b,l11y, kun nera tokia ttksh, kaip soctahmuose moksluose paplitęs temunas 
validlly (validumas, tinkamumas) 

276 



TFK TFK ateities perspektyvos 

8 PRIEDAS 

TFK ATEITIES PERSPEKTYVOS 

TFK naudojimas priklausys nuo praktinio jos naudingumo: kokiu mastu ji 
taps sveikatos paslaugų teikimo priemone, efektyviai talkinančia jos 
vartotojams, ir kokiu laipsniu ji bus pritaikoma skirtingoms kultūroms, kad 
būtų galima atlikti tarptautinius palyginimus, nustatyti reikmes ir planuoti 
išteklius bei atlikti tyrimus. Tiesiogine prasme TFK nėra politikos įrankis. 
Tačiau jos naudojimas teigiamai veikia politikos formavimą: pateikia 
informaciją sveikatos politikos krypčiai nustatyti, skatina visų žmonių lygias 
galimybes, padeda šalinti diskriminaciją negalumo srityje. 

TFK variantai 

Turint omenyje įvairių vartotojų reikmes, TFK bus pateikiama įvairiais 
formatais ir variantais. 

Pagrindinė klasifikacija 

Dvi TFK dalys ir jų komponentai pateikiami įvairiu laipsniu detalizuoti (kad 
tenkintų vartotojų poreikius). 

Pirmasis - detalusis variantas aprėpia visus Klasifikacijos lygmenis ir 
leidžia pateikti kiekvieno komponento 9999 kategorijas. Žinoma, praktikoje 
naudojama žymiai mažiau kategorijų. Norint turėti apibendrintą informaciją, 
detaliojo varianto kategorijos gali būti sujungtos į trumpąjį variantą. 

Antrasis - trumpasis (sutrauktas) variantas aprėpia tik pirmųjų dviejų 
lygmenų komponentų ir domenų kategorijas. Taip pat pateikiami tų terminų 
apibrėžimai, aprėptis ir išimtys. 

Specialūs pritaikymai 

Čia išskiriamos tik dvi variantų grupės. 

a) Klinikiniai variantai. Klinikinio varianto pasirinkimas priklausys nuo 
taikymo srities (pvz., užimtumo terapija). Klinikiniai variantai bus grįsti 
pagrindinės klasifikacijos kodavimo principais ir terminija, tačiau jie 
pateiks detalesnę informaciją, bus įvertinimo ir klinikinio aprašymo 
priemonė. Juos bus galima taikyti ir specialioms sritims (reabilitacijai, 
psichikos sveikatos priežiūrai). 
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b) Tyrimo variantai. Panašiai kaip ir klinikiniai, tyrimams skirti variantai 
atitiks specifinius tyrimo poreikius, pateiks tikslius ir praktiškus 
apibrėžimus pokyčiams nustatyti. 

Darbas ateityje 

Pateikiant TFK naudojimo ir jos poreikio daugiaplaniškumą, svarbu 
pažymėti, kad PSO ir su ja bendradarbiaujantys centrai reguliariai atlieka 
darbą, atliepiantį vartotojų poreikius. 

TFK priklauso visiems, kas ja naudojasi. Tai bendras, tarptautiniu sutarimu 
grįstas dokumentas. Jo tikslas - gauti kuo daugiau informacijos apie 
negalumo ir funkcionavimo reiškinius ir siekti dar didesnio tarptautinio 
sutarimo. Siekiant įvairių nacionalinių ir tarptautinių bendruomenių 
pripažinimo, PSO dės visas pastangas, kad TFK būtų patogi naudoti ir 
suderinta su standartizacijos eiga, kuriai vadovauja Tarptautinė 
standartizacijos organizacija (ISO). 

TFK plėtros kryptys ateityje galėtų būti tokios: 

• skatinti naudoti TFK šalies mastu, kad būtų sukurtos nacionalinės 
duomenų bazės; 

• sukurti tarptautinį duomenų tinklą ir sistemą, kuri leistų atlikti 
tarptautinius lyginimus; 

• atrinkti algoritmus, tinkančius socialinių išmokų ir pensijų tvarkymui; 
• tirti šeimos narių negalumą ir funkcionavimą (pvz., tirti funkcionavimą 

asmenų, gyvenančių kartu su negaliu asmeniu); 
• sukurti asmenybės veiksnių komponentą; 
• pateikti tikslius operacionalius kategorijų apibrėžimus tyrimo tikslais; 
• kurti įvertinimo metodikas pokyčiams aptikti ir matuoti23; 
• Pritaikyti kompiuterizacijai ir atvejų registracijai; 
• nustatyti ryšius su gyvenimo kokybės ir subjektyvios gerovės 

koncepcijomis24; 

" Įvertm1mo metodikos, sustJUStos su TFK, kuriamos PSO ats1žvelg1ant l gahmybę taikyti Jas sktrtmgoms 

kultūroms. Tikrinamas JŲ vahdumas tr patikimumas. Įvertinimo metodikos bus triJų formų trumpas 

variantas patikrinimams tr atveJų apttk1mams, variantas kasdieniam naudOJtmlll rūpybos tr globos paslaugų 

te1keJams; detalusis variantas 1šsam1ems tyrimams. 

" Ryšys su gyvenimo kokybe svarbu, kad yra koncepcm1s gyvenimo kokybės tr negalumo konstrukto 

suderinamumas Tačiau gyvenimo kokybė yra tat, kaip žmones ,Jaučia" savo sveikatos pokyti tr JO 

pasekmes Tat „subJektyv1os geroves" konstruktas. Kita vertus, hgos tr negalumo konstruktat gqstt 

obJektyv1a1s 1šorinia1s rod1kha1s. (Ne v1s1ška1 taip: tr gyvenimo kokybė, 1r hgos be, negalumo konstruktat 

turi tiek subJektyvŲJl, ttek obJektyVŲJl aspektus, t. y JUOS gahma ivertmtt tr subJektyv1a1s asmens 

sprend1ma1s, tr obJektyv1a1s rod1kha1s -AB ) 
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• tirti gydymo ir poveikio efektyvumą; 
• skatinti mokslinius tyrimus, skirtus įvairių sveikatos pokyčių 

palyginimui; 
• plėtoti mokomosios medžiagos rengimą naudojant TFK; 
• kurti TFK mokymo ir informacijos centrus visame pasaulyje; 
• toliau tirti aplinkos veiksnius, kad pasiektume reikiamą detalizaciją, 

būtiną aprašant ir standartizuotą, ir realią aplinką. 
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9 PRIEDAS 

TFK SIŪLOMI REIKALAVIMAI 

IDEALIŲ IR MINIMALIŲ 

SVEIKATOS INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ ARBA TYRIMŲ 

DUOMENIMS 
Kūno funkcijos ir Skyrius ir kodas Klasifikacijos blokas arba 
struktūros kategorija 

Regėjimas 2 b210-b220 Regos Ir susijusios funkcijos 
Girdėjimas 2 b230-b240 Klausos ir prieangio funkcijos 
Kalbėjimas 3 b3l0-b340 Balso ir šnekos funkcijos 
Virškinimas 5 b5l0-b535 Su virškinimo sistema susijusios 

funkcijos 
Išskyrimas (iš kūno) 6 b6l0-b630 Šlapimo funkcijos 
Vaisingumas 6 b640-b670 Lyties ir dauginimosi funkcijos 
Lytinis aktyvumas 6 b640 Lyties funkcijos 
Oda ir fiziniai trūkumai 8 b8l0-b830 Oda ir susijusios struktūros 
Kvėpavimas 4 b440-b460 Kvėpavimo sistemos funkcijos 
Skausmas* 2 b280 Skausmo funkcijos 
Afektas* (emocija) bl40-bl89 Specifinės psichikos funkcijos 
Miegas bl34 Bendrosios psichikos funkcijos 
Energingumas/gyvumas bl30 Bendrosios psichikos funkcijos 
Pažinimas* bl40, bl44, Dėmesys, atmintis ir aukštesniosios 

bl64 pažinimo funkcijos 

Veiklos ir dalyvumas 

Bendravimas 3 d3l0-d349 Pranešimų priėmimas ir kūrimas 
bendraujant 

Judamumas* 4 d450-d469 Ėjimas ir Judėjimas 
Vikrumas 4 d430-d439 Daiktų paėmimas, laikymas ir 

manipuliavimas jais 
Savipriežiūra* 5 d5l0-d570 Savipriežiūra 

Įprastinės veiklos 6 ir 8 Namų veiklos; Pagrindinės 
gyvenimo sritys 

Tarpasmeniniai santykiai 7 d730-d770 Specifiniai tarpasmeniniai santykiai 
Socialinis funkcionavimas 9 d9l0-d930 Bendruomeninis, visuomeninis ir 

pilietinis gyvenimas 

*Punktai - kandulata1 į mm,mah.ĮJĮ sąrašą 
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10 PRIEDAS 

PADĖKOS 

Padėkos 

TF K kūrimas būtų buvęs neįmanomas, jeigu jo neremtų daugybė žmonių, 
gyvenančių įvairiose pasaulio šalyse. Jie skyrė daug laiko, energijos ir 
išteklių organizuojant ir palaikant šį tarptautinį bendradarbiavimą. 
Negalėdami šioje padėkoje išvardyti jų visų, pateikiame vadovaujančiųjų 
centrų, organizacijų ir pavieniui prisidėjusių asmenų sąrašus. 

10.1. Su PSO bendradarbiaujantys TFK centrai 

Australija Australijos sveikatos ir gerovės institutas (Australian 
Institute of Health and Welfare), GPO Box 570, 
Canberra ACT 260 l, Australia. Kontaktui: Ros Madden. 

Kanada Kanados sveikatos informacijos institutas (Canadian 
Institute for Health Information), 377 Daihousie Street, 
Suite 200, Ottawa, Ontario KIN9N8, Canada. Kontaktui: 
Helen Whittome. 

Prancūzija Nacionalinis neįgaliųjų technikos studijų ir tyrimo 
centras (Centre Technique National d'Etudes et de 
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations, 
CTNERHI), 236 bis, rue de Tolbiac, 75013 Paris, France. 
Kontaktui: Mare Maudinet. 

Japonija Japonijos socialinio darbo koledžas (Japan College of 
Social Work), 3-1-30 Takeoka, Kiyose-city, Tokyo 204-
8555, Japan. Kontaktui: Hisao Sato. 

Nyderlandai Nacionalinis sveikatos ir aplinkos institutas (National 
Institute of Public Health and the Environment), 
Department of Public Health Forecasting, Antonie van 
Leeuwenhoeklaan 9, P.O. Box l, 3720 BA Bilthoven, The 
Netherlands. Kontaktui: Willem M. Hirs, Marijke W. de 
Kleijn-de Vrankrijker. 

Šiaurės šalys Viešosios sveikatos ir rūpybos mokslų departamentas 
(Department of Public Health and Caring Sciences), 
Uppsala Science Park, SE 75185 Uppsala, Sweden. 
Kontaktui: Bjom Smedby. 
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Didžiosios 
Britanijos 
Karalystė ir 
Šiaurės Airija 

JAV 

TFK 

Nacionalinė sveikatos informacijos, kodavimo ir 
klasifikacijos sistemos administracija (National Health 
System lnformation Authority), Coding and 
Classification, Woodgate, Loughborough, Leics LEl l 
2TG, United Kingdom. Kontaktui: Ann Harding, Jane 
Millar. 

Nacionalinis sveikatos statistikos centras (National 
Center for Health Statistics), Room l 100, 6525 Bekrest 
Road, Hyattsville MD 20782, USA. Kontaktui: Paul J. 
Placek. 

10.2. Darbo grupės 

Intemational Task Force on Mental Health and Addictive, Behavioural, 
Cognitive, and Developmental Aspects of ICIDH, Chair: Cille Kennedy, 
Office ofDisability, Aging and Long-Term Care Policy, Office ofthe 
Assistant Secretary for Planning and Evaluation, Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue) SW, Room 424E, Washington, 
DC 20201, USA. Vedėja: Karen Ritchie. 

Children and Youth Task Force, Chair: Rune l. Simeonsson, Professor of 
Education, Frank Porter Graham Child Development Center, CB # 8185, 
University ofNorth Carolina, Chapel Hill, NC 27599-8185, USA. Vedėja: 
Matilde Leonardi. 

Environmental Factors Task Force, Chair: Rachel Hurst, 11 Beigrave Road, 
London SWl V lRB, England. Vedėja: Janice Miller. 

l 0.3. Bendradarbiavimo tinklai 

La Red de Habla Hispana en Discapacidades (The Spanish Network). 
Koordinatorius: Jose Luis Vazquez-Barquero, Unidad de lnvestigacion en 
Psiquiatria Clinical y Social Hospital Universitano „Marques de Valdecilla", 
Avda. Valdecilla s/n, Santander 39008, Spain. 

Council of Europe Committee of Experts for the Application of ICIDH, 
Council ofEurope, F-67075, Strasbourg, France. Kontaktui: Lauri Sivonen. 

10.4. Nevyriausybinės organizacijos 

American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, 
DC 20002-4242, USA. Kontaktui: Geoffrey M. Reed, Jayne B. Lux. 
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Disabled Peoples International, 11 Belgrave Road, London SWIV lRB, 
England. Kontaktui: Rachel Hurst. 

European Disability Forum, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, B-1000, 
Bruxelles, Belgium. Kontaktui: Frank Mulcahy. 

European Regionai Council for the World Federation ofMental Health 
(ERCWFM), Blvd Clovis N.7, 1000 Brussels, Belgium. Kontaktui: John 
Henderson. 

Inclusion lnternational, 130 Chemin de Levant, F-01210 Ferney-Voltaire, 
France. Kontaktui: Nancy Breitenbach. 

Rehabilitation lnternational, 25 E. 2lst Street, New York, NY 10010, USA. 
Kontaktui: Judith Hollenweger, Chairman, RI Education Commission, 
Institute of Special Education, University of Zurich, Hirschengraben 48, 
800 l Zurich, Switzerland. 

10.5. Konsultantai 

Taisant TFK didelės paramos sulaukta iš šių PSO konsultantų: 

Elizabeth Badley 
Jerome E. Bickenbach 
Nick Glozier 
Judith Hollenweger 
Cille Kennedy 
Jane Millar 
Janice Miller 
Jiirgen Rehm 
Robin Room 
Angela Roberts 
Michael F. Schuntermann 
Robert Trotter II 
David Thompson (redagavimo konsultantas) 

10.6. TFK vertimas į oficialias PSO kalbas 

TFK buvo taisoma įvairiomis kalbomis, tačiau darbinė buvo tik anglų kalba. 
Vertimai ir lingvistinė analizė buvo taisymo proceso sudedamoji dalis. 
Toliau išvardyti PSO bendradarbiai, vadovavę vertimui, lingvistinei analizei 
ir redagavimui oficialiomis PSO kalbomis. Kitus vertimus galima rasti PSO 
tinklalapyje: http://www. who. int!classificationlicf. 
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Arabų kalba 

Vertimas ir lingvistinė analizė: 
Adei Chaker, Ridha Limem, Najeh Daly, Hayet Baachaoui, Amor Haji, 
Mohamed Daly, Jamil Taktak, Saida Douki 

Redagavo WHO/EMRO: 
Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz Saleh 

Ispanų kalba 

TFK 

Vertimą ir lingvistinę analizę bei redagavimą atliko Ispanijos 
bendradarbiavimo su PSO centrai La Red de Habla Hispana en 
Discapacidades (Ispanijos tinklas) ir WHO/PAHO: J. L. Vazquez-Barquero 
(koordinatorius), Ana Dfez Ruiz, Luis Gaite Pindado, Ana G6mez Sili6, 
Sara Herrera Castanedo, Marta Uriarte Ituino, Elena Vazquez Bourgon 
Armando Vasquez, Maria del Consuelo Crespo, Ana Maria Fossatti Pons, 
Benjamfn Vicente, Pedro Rioseco, Sergio Aguilar Gaxiola, Carmen Lara 
Mufloz, Marfa Elena Medina Mora, Maria Esther Araujo Bazan, Carlos 
Castillo-Salgado, Roberto Becker, Margaret Hazlewood 

Kinų kalba 

Vertimas ir lingvistinė analizė: 
Qiu Zhuoying (koordonatorius), Hong Dong, Zhao Shuying, Li Jing, Zhang 
Aimin, Wu Xianguang, Zhou Xiaonan 

Redagavo Kinijos bendradarbiavimo su PSO centras ir WHO/WPRO: 
Dong Jingwu, Zhou Xiaonan ir Y. C. Chong 

Rusų kalba 

Vertimas ir lingvistinė analizė: 
G. Shostka (koordinatorius), Vladimir Y. Ryasnyansky, Alexander V. 
K vashin, Sergey A. Matveev, Aleksey A. Calianov 

Readagavo Rusijos bendradarbiavimo su PSO centras: 
Vladimir K. Ovcharov 

Prancūzų kalba 

Vertimas ir lingvistinė analizė PSO Ženevoje: 
Pierre Lewalle 

Redagavo Prancūzijos ir Kanados bendradarbiavimo su PSO centrai: 
Catherine Barral and Janice Miller 

284 



TFK Padėkos 

10.7. TFK taisymo pavieniai dalyviai 

Argentina Alejandra Faulbaum Egiptas 
Liliana Lissi Luis Flores Mohammed EI-Banna 
Martha Adela Mazas Roxane Moncayo de 
M1guela Pico Bremont Ekvadoras 
lgnacio Saenz Pedro Rioseco Maria del Consuelo Crespo 

Benjamm V1cente Walter Torres Izquierdo 
Armėnija 

Arrnen Sargsyan Danija Etiopija 
Terkel Andersen Rene Rakotobe 

Australija Aksel Bertelsen 
Gavin Andrews Tora Haraldsen Dahl Filipinai 
Robyne Burridge Marianne Engberg L. Ladrigo-Ignacio 
Ching Choi Annette Flensborg Patria Medina 
Prem K. Chopra Ane Fink 
Jeremy Couper Per Fink Graikija 
Elisabeth Davis LiseFrom Venos Mavreas 
Marce Dyson Jette Haugbflllle 
Rhonda Galbally Stig Langvad Indija 
Louise Golley Lars von der Lieth Javed Abidi 
Tim Griffin Kurt Mfllller Samir Guha-Roy 
Simon Haskell Claus Vinther Nielsen K. S. Jacob 
Angela Hewson Freddy Nielsen Sunanda Koli 
Tracie Hogan Kamilla Rothe Nissen S. Murthy 
Richard Madden Gunnar Schiflller D.M.Naidu 
Ros Madden Anne Sloth Hemraj Pal 
Helen McAuley Susan Tetler K. Sekar 
Trevor Parmenter Selena Forchhammer K. S. Shaji 
Mark Pattison Thfllnnings Shobha Srinath 
Tony M. Pinzone Eva Wzhrens T. N. Srinivasan 
Kate Senior Brita 0hlenschlzger R. Thara 
Catherine Sykes 
John Taplin Didžiosios Britanijos ir Indonezija 
John Walsh Šiaurės Airijos Jungtinė Augustina Hendriarti 

Karalystė 

Austrija Simone Aspis Iranas (Islamo Respublika) 
Gerhard S. Barolin Allan Colver Mohamed M. R. Mourad 
Klemens Fheodoroff EdnaConlan 
Christiane Meyer- John E. Cooper Ispanija 
Bomsen A. John Fox Aivaro Bilbao Bilbao 

N1ck Glozier Encamaci6n Blanco 
Belgija Ann Harding Egido 
Fran~oise Jan Rachel Hurst Rosa Bravo Rodriguez 
Cathenne Mollman Rachel lenkins Maria Jose Cabo 
J. Stevens Howard Meltzer Gonzalez 
A. Tricot Jane Millar Marta Cano Femandez 

Peter Mittler Laura Cardenal Villalba 
Brazilija Martin Prince Ana Diez Ruiz 
Cassia Maria Buchalla Angela Roberts Luis Gaite Pindado 
E. d' Arrigo Busnello G. Stewart Maria Garcia Jose 
Ricardo Halpem WendyThome Ana G6mez Sili6 
FabioGomes Andrew Walker Andres Herran G6mez 
Ruy Laurenti Brian Wilhams Sara Herrera Castanedo 

Ismael Lastra Martinez 
Čilė Dramblio Kaulo Krantas Marta Uriarte ltuino 
Ricardo Araya B. Claver Elena V azquez Bourgon 
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Antomo Le6n Aguado Diaz Maria Triquell Manuel Emanuela Nogherotto 
Carmen Albeza Contreras Jose Luis Vazquez-Barquero Roberta Oretti 
Maria Angeles Aldana M1guel A. Verdugo Alonso Lorenzo Panella 
Berberana Carlos Villaro Diaz-J1menez Maria Procopio 
Fedenco Alonso Trujillo Leandro Provinciali 
Carmen Alvarez Arbesu Italija Alda Pellegri 
Jesus Artai Simon Emilio Alari Barbara Reggiori 
Ennque Baca Baldomero Alberto Albanese Marina Sala 
Julio Bobes Garda Renzo Andnch Giorg10 Sandrini 
Antonio Bueno Alcantara A. Andngo Antomo Schindler 
Tomas Castillo Arenai Andrea Arngo Elena Sinforiani 
Valentfn Corces Pando Marco Barbolini Stefano Schierano 
Maria Teresa Crespo Maurmo Bejor Roberto Sicurelh 
Abelleira Giuho Borgnolo Francesco Talanco 
Roberto Cruz Hernandez Gabriella Borri Gariella Tavosch1 
Jose Armando De Vierna Carlo Caltagtrone Cristiana Tiddia 
Amigo Felicia Carletto Walter Tomazzoli 
Manuel Desviat Munoz Carla Colombo Corrado Tosetto 
Ana Maria Diaz Garcia F rancesca Cretti Sergio Ujcich 
Maria Jose Eizmend1 Maria Cufersm Mana Rosa Valsecch1 
Apellaniz Marta Dao Irene Vernero 
Antomo Fernandez Moral Mario D'Amico 
Manuel A. Franco Martfn Simona Della B1anca Izraelis 
Lu1s Gaite Pinadado Paolo Di Benedetto Joseph Yahav 
Marfa Mar Garcfa Angela Di Lorenzo 
A migo Nadia Di Monte Jamaika 
Jose Giner-Ubago Vittoria D1e01 Momca Bartley 
Gregono G6mez-Jarabo Antonio Federico 
Jose Manuel Gorospe Francesco Fera Japonija 
Arocena Carlo Francescum Tsunehiko Akamatsu 
Juana Maria Hernandez Francesca Fratello Masataka Arima 
Rodrfguez Franco Gallem Hidenobu Fujisono 
Carmen Leal Cercos Federica Gaili Katsunon FuJtta 
Marcelino L6pez Alvarez Rosalia Gasparotto Shinichiro Furuno 
Juan Jose Lopez-Ibor Maria Teresa Gattesco Toshiko Futaki 
Ana Maria L6pez Trenco Alessandro G1acomazzi Hajime Hagiwara 
Francisco Margallo Polo Tullio G1orgini Yuichiro Haruna 
Monica Martfn 011 Elena Giraudo Hideaki Hyoudou 
Miguel Martfn Zurimendi Lucia Granzini Takashi Iseda 
Manuel J. Martfnez Cardena Elena Grosso Atsuko Ito 
Juan Carlos Miangolarra V. Groppo Shinya Iwasak1 
Page Vincenzo Guidetti Shizuko Kawabata 
Rosa M. Montoliu Valls Paolo Guzzon Yasu Kiryu 
Teresa Onhuela Villameriel Leo Gmlio Iona Akira Kodama 
Sandra Ortega Mera Vladimir Kosic Ryousuke Matsu1 
Gracia Parguma Mattlde Leonardi Ryo Matsutomo 
Fernandez Fulvia L01k Yasushi Moch1zuk1 
Rafael Penalver Castellano Mariangela Macan Kazuyo Nakai 
Je5usa Pertejo Alessandra Manassero Kenj1 Nakamura 
Maria Francisca Peydro de Moya Domenico Manco Yoshukuni Nakane 
Juan Rafael Prieto Lucena Santina Mancuso Yuk1ko Nakanishi 
Miguel Querejeta Gonzalez Roberto Marcov1ch Tosh1ko Niki 
Miquel Roca Bennasar Andrea Martinuzz1 Hidetoshi Nish1jima 
Francisco Rodrfguez Pulido Anna Rosa Melodia Shmiti Niwa 
Luis Salvador Carulla Rosetta Mu,sari Kensaku Ohashi 
Maria Vicenta Sanchez de Ia Cruz Cnsuana Muzzi Man Oho 
Francisco Torres Gonzalez U go Nocenum Yayoi Okawa 
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Shuhe1 Ota Dale Cox Peter Love 
Fumiko Rinko M. Doreen Croser David Lozovsky 
Junko Sakano Eugene D' Angelo Perianne Lurie 
Yosh1hiko Sasagawa Gerben DeJong Jayne B. Lux 
Hisao Sato Jeffrey E. Evans Re1dLyon 
Yoshiyuki Suzuki Timothy G. Evans Anis Maitra 
Junko Taguchi Debbie J. Farmer Bob MacBride 
Eiichi Takada Michael Feil Kim MacDonald-Wilson 
Yuji Takag1 Manning Feinleib Peggy Maher 
Masako Tateishi Risa Fox Ronald Manderscheid 
Hikaru Tauch1 Caro! Frattah Kofi Marfo 
Miyako Tazak1 Bill Frey Ana Maria Margueyuo 
Mutsuo Torai E. Fuller William C. Marrin 
Satoshi Ueda Cheryl Gagne John Mather 
Kousuke Yamazak1 J. Luis Garcia Segura Maria Chrisuna Mathiason 
Yoshio Yazak1 David W. Gately John McGinley 

Caro! George Theresa McKenna 
Jordanija Olinda Gonzales Christme McK1bbin 
Abdulla S. T. El-Naggar Barbara Gottfried Christopher J. McLaughlin 
Ziad Subeih Bridget Grant Laurie McQueen 

Cra1gGray Douglas Moul 
Jungtinės Amerikos DavidGray Peter E. Nathan 
Valstijos Marjorie Greenberg RussNewman 
Harvey Abrams Arlene Greenspan Eis R. Nieuwenhuijsen 
Myron J. Adams Frederick Guggenheim Joan F. van Nostrand 
Michelle Adler Nei! Hadder Jean Novak 
Sergio A. Aguilor-Gaxiola Harlan Hahn Patnc1a Owens 
Barbara Altman Robert Haines Alc1da Perez de Velasquez 
Alicia Amate Laura Lee Hall D. Jesse Peters 
William Anthony Heather Hancock David B. Peterson 
Susan Spear Basset Nandini Hawley Harold Pincus 
Frederica Barrows Gregory W. Heath Paui Placek 
Mark Battista Gerry Hendershot Thomas E. Preston 
Robert Battjes Sarah Hershfeld Maxwell Prince 
Barbara Beck Sarah Hertfelder Jeffrey Pyne 
Karin Behe Alexis Henry Louis Quatrano 
Cynth1a D. Belar Howard Hoffman Juan Ramos 
J. G. Bened1ct Audrey Holland Geoffrey M. Reed 
Stanley Berent Joseph G. Hollowell Jr Anne Riley 
Linas Bieliauskas Andrew Imparato Gilberto Romero 
Karen Bla1r John Jacobson Patncia Roberts-Rose 
F. Bloch Judith Jaeger Mark A. Sandberg 
Fehcia Hill Bnggs Alan Jette Judy Sangl 
Edward P. Burke J. Rock Johnson Marian Scheinholtz 
Larry Burt Gisele Kamanou-Goune Karin Schumacher 
Shane S. Bush Charles Kaelber Katherine D. Seelman 
Glorisa Canmo C1lle Kennedy Raymond Seltser 
Jean Campbell Donald G. Kewman Rune J. Simeonsson 
Scott Campbell Brown Michael Kita (deceased) DebraSmith 
John A. Carpenter Edward Kmght Gretchen Swanson 
Christine H. Camngton Patanc1a Kricos Susan Stark 
Judi Chamberlin Susan Langmore Denise G. Tate 
LeeAnne Carrothers Mitchell LaPlante Travis Threats 
MaryChamie Itzak Levav Cynthia Trask 
Cecelia B. Colher Renee Levinson Robert Trotter II 
William Connors Robert L1berman R. Alexander Vachon 
John Corrigan DonLollar Maureen Valente 
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Paoto del Vecchio Ronald Kaplan Kuba 
Lois Verbrugge Lee Kirby Pedro Valdes Sosa 
Katherine Verdolini Catherme Lachance Jesus Saiz Sanchez 
Candace Vickers Jocelyne Lacroix Frank Morales Aguilera 
Glonajean Wallace Renee Langlois 
Robert Walsh MaryLaw Kuveitas 
Seth A. Warshausky Lucie Lemieux-Brassard Adnan AI Eidan 
Paui Weaver Annette Majnemer Abdul Aziz Khalaf Karam 
Patricia Welch Rose Martinį 
Gale Whiteneck Raoul Martin-Blouin Latvija 
Tyler Whitney Mary Ann McColl Valda Biedrina 
Brian Williams Joan McComas Aldis Dudins 
Jan Williams Barbara McElgunn Lobta Cibule 
LindaWomall Janice Miller Janis Misins 
J. Scott Yaruss Lou1se Ogilvie Jautrite Karashkevica 
Ilene Zeitzer Luc Noreau MaraOzola 
Louise Zingeser Diane Richler Aivars Vetra 

Laurie Ringaert 
Jungtiniai Arabų Emyratai KathiaRoy Libanas 
Sheika Jamila Bmt Al-Qassimi Patricia Sisco Elie Karam 

Denise Smith 
Kanada Ginette St Michel Lietuva 
Hugh Anton Debra Stewart Albinas Bagdonas 
J. Arboleda-Florez Luz Elvira Vallejo Echeverri 
Denise Avard Michael Wolfson Liuksemburgas 
Elizabeth Badley Sharon Wood-Dauphinee Charles Pull 
Caroline Bergeron Nancy Young M. DeSmedt 
Helene Bergeron PeterWass Pascale Straus 
Jerome E. Bickenbach Colleen Watters 
Andra Blanchet Madagaskaras 
Maurice Blouin Kinija Caromene Ratomahenina 
Mario Bolduc (deceased) Zhang Atmin Raymond 
Lucie Brosseau Mary Chu Maniai 
T. S. Callanan Hong Dong Malaizija 
Lindsay Campbell Leung Kwokfai Sandiyao Sebestian 
Anne Carswell Karen Ngai Lmg 
Jacques Cats Wu Xuanguong Malta 
L. S. Cherry Qiu Zhuoying Joe M. Pace 
Rene Cloutier Zhao Shuying 
Atbert Cook LiJmg Marokas 
Jacques Cote Tang Xiaoquan Aziza Bennam 
Marcei Cote Li Jianjun 
Cheryl Cott Ding Buotan Meksika 
Aileen Dav1s Zhuo Dahong Juan Alberto Alcantara 
Henry Enns Nan Dengkun Jorge Caraveo Anduaga 
Gail Finkel Zhou Xiaonan Maria Eugenia Antunez 
Christine F11zgerald Fernando R. Jimenez 
Patrick Fougeyrollas Kolumbija Albarran 
AdeleFume Martha Aristabal Gomez Glona Martinez Carrera 
Linda Garcia Maria-Elena Medina Mora 
YhettaGold Korėjos respublika Carmen E. Lara Munoz 
Betty Havens Ack-Seop Lee 
Anne Hebert Nigerija 
Peter Henderson Kroatija Sola Akinbiyi 
Lynn Jongbloed Ana Bobinac-Georgievsk1 John Morakinyo 
Faith Kaplan A. O. Odejide 

Olaymka Omigbodun 
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Nikaragva J. Halbertsma P. H. M. Wouters 
Ehzabeth Aguilar E. J. van der Haring P. Zanstra 
Angel Bonilla Serrano F. G. Hellema 
I vette Castillo C. H. Hens-Versteeg Norvegija 
Hector Collado Hernandez Y. F. Heerkern, KJettl Bjorlo 
Josefa Conrado Y. Heijnen Torbjorg Hostad 
Brenda Espmoza W. M. H1rs Kjersti V1k 
Mana Felix Gonto! H. W. Hoek Nina Vollestad 
Minan Guuerrez D. van Hoeken Margret Grotle Soukup 
Rosa Gutierrez N. Hoeymans Sigrid Ostensjo 
Carlos Guzman C. van Hof 
Lu1s Jara G. R. M. van Hoof Pakistanas 
Rali! Jarquin M. Hopman-Rock S. Khan 
Norman Lanzas A. Kap Malik H. Mubbashar 
Jose R. Leiva E J. Kare! Khalid Saeed 
Rafaela Marenco Zoltan E. Kenessey 
Maria Alejandra Martfnez M. e. O. Kersten Peru 
Marlon Mendez M. W. de Kleijn-de Maria Esther AraUJO Bazon 
Mercedes Mendoza Vrankrijker Carlos Bejar Vargas 
Maria Jose Moreno M M. Y. de Klerk Carmen C1fuentes Granados 
Alejandra Narvaez M. Koenen Roxana Cock Huaman 
Amilkar Obando J. W. Koten L1ly Pinguz Vergara 
Dulce Maria Olivas D. W. Kraijer Adriana Rebaza Flores 
Rosa E. Orellana T. Kraakman Nelly Roncal Velazco 
Yelba Rosa Orozco Guuss Lankhorst Fernando Urcia Fernandez 
Mman Ortiz Alvarado W. A. L. van Leeuwen Rosa Zavallos P1edra 
Amanda Pastrana P. Looijestein 
Marbely Picado H. Meinardi Pietų Afrika 
Susana Rappaciolli W. van Minnen David Boonza1er 
Esterhna Reyes A. E. Monteny Gugulethu Gule 
Frankhn Rivera I.Oen Sebenzile Matsebula 
Leda Maria Rodrfguez Wil Ooijendijk Pam McLaren 
Humberto Roma.o W. J. den Ouden Siphokazi Gcaza 
Yemira Sequeira R. J. M. Perenboom Phillip Thompson 
Ivonne T1jermo A. Persoon 
Ena Liz Torrez J. J. v. d. Plaats Prancūzija 

Rene Urbina M. Poolmans Charles Aus,11loux 
Luis Velasquez F. J. Prinsze Bernard Azema 

C. D. van Ravensberg Jacques Baert 
Nyderlandai K Reynders Serge Bakchine 
T. van Achterberg K. R1et-van Hoof Catherine Barral 
Jaap van den Berg G. Roodbol Maratme Barres 
A. Bloemhof G. L. Schut Jean-Yves Barreyre 
Y. M. van der Brug B. Stoelmga Jean-Paul Boissin 
R. D. de Boer M. M. L. Swart Fram;:ois Chapireau 
l. T. P. Bonte L. Taal Pascal Charpenuer 
J. W. Brandsma H. Ten Napel Alain Colvez 
W. H. E.Buntinx B. Treffers Christian Corbe 
J. P. M. Diederiks l. Verhoef Dr. Cyran 
M. J. Driesse A. Verrneer Michel Delcey 
Silvia van Duuren-Knsten J. J. G M Verwer Annick Deveau 
C. M. A. Frederiks W. Vink Serge Ebersold 
l. C. Gemtse M. Welle Donker Camille Felder 
Jose Geurts Dirk Wiersma Claude Fmkelstein 
G. Gladines J. P. Wilken Anne-Marie Galiot 
K. A. Gorter P A. van Woudenberg Pascale G1lbert 
R. J. de Haan Jacques Houver 
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Marcei Jaeger Yuri M Xomarov Tunisas 
Jacques Jonqueres Alexander Y. Zemtchenkov Adei Chaker 
Jean-Claude Lafon Hayet Baachaoui 
Maryvonne Lyazid Salvadoras A. BenSalem 
Joelle Loste-Berdot Jorge Alberto Alcar6n NaJeh Daly 
Maryse Marriere Patricia Tovar de Camzalez Saida Doukt 
Lucie Matteodo RidhaLimam 
Mare Maudmet Slovėnija Mhalla Ne11a 
Jean-Michel Mazeaux AndreeJa Fatur-Videtec Jam1I Taktak 
Pierre Minaire (deceased) 
Luc1en Moatti Suomija Turkija 
Bertrand Morineaux Erkki Y rjankeikki AhmetGogiis 
Pierre Mormiche Markku Leskinen Ehf lyriboz 
Jean-Michel Orgogozo Leena Matikka Kultegin Ogel 
Claudine Parayre Matu 0Jala Berna Ulug 
Gerard Pav1llon Heidt Paatera 
Andre Philip Seija Talo Urugvajus 
Nicole Quemada Martti Virtanen Paulo Alterway 
Jean-Frarn,ois Ravaud Marta Barera 
Karen Ritchie Švedija Margot Barrios 
Jean-Marie Robine Lars Berg Daniela Bilbao 
lsabelle Romieu Eva Bjorck-Akesson Gladys Curbelo 
Christtan Ross1gnol Mats Granlund Ana M. Frappola 
Pascale Roussel Gunnar Grimby Ana M. Fosatti Pons 
Jacques Roustit Arvid Linden Angelica Etchemque 
lesus Sanchez Anna Christina Nilson Rosa Gervasio 
Marie-Jose Schmttt (deceased) Mariela lrigom 
Jean-Luc Simon Anita Nilsson Fernando Lavie 
Lauri Sivonen Louise Nilunger Silvia Nunez 
Henri-Jacques Stiker Lennart Nordenfelt Rossana Ptpplol 
Annie Triomphe Adolf Ratzka Silvana Toledo 
Catherine Vashn Gunnar Sanner 
Paui Veit Olle SJ6gren Vengrija 
Dominique Velche Bjėirn Smedby LaJOS Kullmann 
Jean-Pierre V1gnat Sonja Cala1s van Stokkom 
V1vian Waltz Gabor Tiroler Vietnamas 

Nguyen Duc Truyen 
Rumunija Šveicarija 
Radu Vrastt Andre Ass1macopoulos Vokietija 

Chnstoph Hemz Helm1 Bose-Younes 
Rusija Judith Hollenweger HorM Dilling 
Vladimtr N. Blondin Hans Peter Rentsch Thomas Ewert 
Aleksey A. Gahanov Thoma5 Spuhler Kurt Maurer 
l. Y. Gurov1ch Werner Stemer Ji.trgen Rehm 
Mikhail V. Korobov John Strome H. M. Schian 
Alexander V. Kvashin John-Paul Vader Michael F. Schuntermann 
Pavel A. Makkaveysky PeterWehrh Ute S1ebel 
Sergey A. Matveev Rudolf W1dmer Gerold Stuck1 
N. Mazaeva 
Vlad1m1r K. Ovtcharov Tailandas Zimbabvė 

S V Polubinskaya Poonpit Amatuakul Jennifer Jel5ma 
Anna G. Ryabokon Pattariya Jarutat Dorcas Madztvtre 
Vlad1m1r Y. Ryasnyansky C Panpreecha Gillian Mark> 
Alexander V. Shabrov K Roongruangmaairat Jenmfer Muderedz1 
Georgy D. Shostka Pichai Tangsin Useh Ushotanefe 
Sergei Tstrkm 
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10.8. Jungtinių Tautų Organizacijos 

Tarptautinė darbo organizacija (lnternational Labour 
Organization, ILO): 
Susan Parker 

JT vaikų fondas (United Nations Children's Fund, UNICEF): 
Habibi Gulbadan 

JT statistikos skyrius (United Nations Statistical Division): 
Margarat Mbogoni 
Joann Vanek 

JT statistikos institutas Azijai ir Ramiojo vandenyno regionui 
(United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific): 
Lau KakEn 

JT Ekonomikos ir socialinė komisija Azijai ir Ramiojo 
vandenyno regionui (Economic and Social Commission for 
Asia and Pacific): 
Bijoy Chaudhari 

10.9. Pasaulinė sveikatos organizacija 

Regioninės įstaigos 

Afrikos: C. Mandihate 
Amerikos (Visos Amerikos sveikatos organizacija): Carlos 
Castillo-Salgaclo, Roberto Becker, Margaret Haziewood, Armando 
Vazquez 
Rytų Viduržemio: A. Mohit, Abdel Aziz Saleh, Kassem Sara, 
M. Haytham AI Khayat 
Europos: B. Serdar Savas, Anatoli Nossikov 
Pietryčių Azijos: Than Sein, Myint Htwe 
Ramiojo vandenyno vakarinio regiono: R. Nesbit, Y. C. Chong 

10.10. PSO būstinės 

Taisant TFK dalyvavo įvairūs PSO būstinės skyriai. Toliau pateikiamas 
taisyme dalyvavusių asmenų ir skyrių sąrašas. 
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M. Argandona, Priklausomybių departamentas 
(Department of Substance Abuse) 

TFK 

Z. Bankowski, Medicinos mokslo tarptautinių organizacijų taryba 
(Council for International Organizations ofMedical Sciences) 

J. A. Costa e Silva, Psichikos sveikatos ir priklausomybių 
prevencijos skyrius (Division of Mental Health and Prevention 
of Substance Abuse) 

S. Clark, Sveikatos informacijos, vadybos ir sklaidos 
departamentas (Department of Health lnformation, Management 
and Dissemination) 

C. Djeddah, Sužeidimų ir smurto prevencijos departamentas 
(Department of Injuries and Violence Prevention) 

A. Goerdt, Sveikatos propagavimo departamentas 
(Department of Health Promotion) 

M. Goracci, Sužeidimų prevencijos ir reabilitacijos departamentas 
(Department of Injury Prevention and Rehabilitation) 

M. A. Jansen, Psichikos sveikatos ir priklausomybių skyrius 
(Department of Mental Health and Substance Dependence) 

A. L'Hours, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

A. Lopez, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

J. Matsumoto, Išorinės kooperacijos ir partnerystės departamentas 
(Department of External Cooperation and Partnerships) 

C. Mathers, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

C. Murray, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

H. Nabulsi, IMPACT 
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E. Pupulio, Neužkrečiamųjų ligų vadybos departamentas 
(Department of Management of Noncommunicable Diseases) 

C. Romer, Sužeidimų ir smurto prevencijos departamentas 
(Department of Injuries and Violence Prevention) 

R. Sadana, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

B. Saraceno, Psichikos sveikatos ir priklausomybių skyrius 
(Department of Mental Health and Substance Dependence) 

A. Smith, Neužkrečiamųjų ligų vadybos departamentas 
(Department ofManagement ofNoncommunicable Diseases) 

J. Salomon, Globalinė programa sveikatos politikos raiškai 
(Globai Programme on Evidence for Health Policy) 

M. Subramanian, Pasaulinės sveikatos reportažai 
(World Health Reporting) 

M. Thunaux, Pavojingų ir užkrečiamųjų ligų skyrius 
(Division ofEmerging and other Communicable Diseases) 

B. Thylefors, Negalumo/sužeidimų prevencijos ir reabilitacijos 
departamentas (Department of Disability/Injury Prevention and 
Rehabilitation) 

M. Weber, Vaikų ir suaugusiųjų sveikatos plėtros skyrius 
(Department of Child and Adolescent Health and Development) 

Sibel Volkan ir Grazia Motturi - administravimas ir reikalų tvarkymas. 

Can Celik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi, Senda Bennaissa ir Luis 
Prieto - specialieji taisymo aspektai. 

Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek ir Margie 
Schneider - TFK taisymas remiantis gautomis pastabomis. 

T. Bedirhan Ūstūn - vadovavavimas visam TFK projektui ir jo taisymui. 
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Pataba. Rodyklės tikslas - padėti rasti klasifikacijų, Įvado ir Priedų 
kategorijas bei terminus. Pateikiami tik šioje knygoje vartojami žodžiai ir jų 
deriniai. Išsamesnę TFK rodyklę tikimasi išleisti ateityje. Joje bus 
klasifikacijose esamų kategorijų kryžminės nuorodos. PSO laukia TFK 
vartotojų siūlomų sąvokų ir terminų, kuriais būtų galima papildyti Rodyklę. 

Abstrahavimas 70 
Adaptacija, šviesai 75 
Adaptacija, tamsai 76 
Aerobinis pajėgumas 93 
Afazija, Broca 71 
Afazija, laidinė 71 
Afazija, motorinė 71 
Afazija, sensorinė 71 
Afazija, Wernicke 71 
Afonija 84 
Ageuzija 80 
Akiduobė 46, 125 
Akies obuolys 46 
Akiplotis 76 
Akiplotis, funkcijos 76 
Akis 46 
Akys, bendras veikimas 77 
Akis, džiūvimo jutimas 78 
Akis, išoriniai raumenys 77 
Akis, obuolio raumenys 125 
Akis, priedinės struktūros 125 
Akis, priedinės struktūros 41, 46, 77 
Akis, skausmas 77 
Akis, tempimo jutimas 78 
Akis, vidiniai raumenys 77 
Akis, vokas 125 
Akis, vokų funkcijos 77 
Aklumas spalvoms 75 
Aklumas, naktinis 75 
Akomodacija 77 
Alkūnė, sąnarys 134 
Alodinija 81 
Alopecija 119 
Alveolė 130 
Amatas 189 
Amnezija, atrenkamoji 66 
Amnezija, disociatyv1oji 66 
Amnezija, pavadinimų 66 
Anabolizmas 99 
AnartriJa 84 
Angliavandeniai, apykaita l 00 

Anopsija 76 
Anosmija 80 
Antakis 125 
Antinkstis 131 
Apatmė galūnė 48 
Apeiga 188 
Apetitas 63 
Apibrėžimas 242, 248 
Aplinka 205 
Aplinka, fizinė geografinė 54, 205 
Aplinka, gamtinė 205 
Aplinka, žmogaus sukurtoji 205 
Aplinkybė 15, 16, 19, 24, 240 
Aplinkos veiksniai 18, 19, 26, 27, 37, 

54, 139, 193,240,249 
Aplinkos veiksniai, apibrėžimas 193 
Aplinkos veiksniai, kodavimas 193, 

253,259 
Aplinkotvarka 54 
Apnėja 91 
Apraksija, ideacinė 73 
Apraksija, ideomotorinė 73 
Apraksija, kalbinė 73 
Apraksija, okulomotorinė 73 
Apraksija, rengimosi 73 
Aprangos pasirinkimas 168 
Aprūpinimas būstu 56 
Apsiavimas 168 
Apsipirkimas l 71 
Apsirūpinimas būtiniausiais dalykais 171 
Apsisprendimas 49, 142, 144 
Architektūra 55, 218 
Aritmija 87 
Arklio uodega 124 
Arterija 129 
Arterija, funkcijos 88 
Arterija, išsiplėtimas 88 
Arterija, spazmai 88 
Arterija, susitraukimas 88 
Arteriosklerozė 88 
Asmenybė 41, 62 
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Asmenybės veiksniai 16, 17, 19, 24, 26, 
240 

Asmens lygmuo 24 
Asociacijos 56 
Astigmatizmas 75 
Aterosklerozė 88 
Atetozė 115 
Atgaminimas 49, 66, 141 
Atimtis 72 
Atliktis 16, 22-24, 139, 240 
Atmintis 41 
Atmintis, funkcijos 65 
Atmintis, ilgalaikė 66 
Atmintis, išgavimas iš 66 
Atmintis, netarpiška 66 
Atmintis, trumpalaikė 66 
Atpylimas 96 
Atsakas, imuninis 90 
Atsakomybė 148 
Atsiminimas 66 
Atslūgimas, lytinis l 04 
Atvirumas patirčiai 62 
Augalai 206 
Augalija 54, 206 
Ausies vamzdis 126, 127 
Ausis 46, 126 
Ausis, dirginimas 80 
Ausis, išorinė 46, 125 
Ausis, spaudimas 80 
Ausis, spengimas 79 
Ausis, vidinė 46, 127 
Ausis, vidurinė 46, 125 
Autizmas62 
Azoospermija 106 
Ažitacija 67 

Baimė 67 
Balbatavimas 86 
Baldai, priežiūra 17 
Balsas 37, 42 
Balsas, aukštis 84 
Balsas, funkcijos 84 
Balsas, išgavimas 84 
Balsas, kokybė 84 
Balsas, kontrolės sistema 196 
Balsas, stygos 128 
Balsas, struktūros 127 

Balsas, šiurkštumas 84 
Baltymai, apykaita l 00 
Batarizmas 85 
Bėgimas 161 
Bėgsena 116 
Bejėgystė, lytinė 104 
Belatakės liaukos 43, 44, 47 
Bendraamžis 55, 211 
Bendravimas 50, 149 
Bendrija 188 
Bendrija, formali 188 
Bendrija, neformali 188 
Bendruomenės nariai 55, 211 
Bendruomeninis gyvenimas 53 
Bepienystė l 06 
Bimbimas86 
Biomedicininis 5, 7 
Biopsichosocialinis 5, 6, 7 
Biopsichosocialinis požiūris 28 
Blauzda 136 
Blauzda, fascijos 136 
Blauzda, raiščiai 136 
Blauzda, raumenys 136 
Blisso kalba 151 
Blužnis 129 
Bradikardija 87 
Bradilalija 85 
Bradipnėja 92 
Brailio raštas 141, 142 
Branduolinė šeima 55 
Bronchai, medis 130 
Bronchai, spazmai 91 
Buities prietaisai 173 
Buities prietaisai, naudojimasis 173 
Buities prietaisai, priežiūra 174 
Burna 46, 127 
Būstas, apstatymas baldais l 70 
Būstas, įsigijimas 51, l 70 
Būstas, išsinuomavimas 170 
Būstas, pirkimas 170 
Būstas, priežiūra 174 
Būsto augalai, priežiūra 174 
Būtiniausi reikmenys, įsigijimas 51 

Charakteris 41, 62 
Chorėja 115 
Civilinės saugos paslaugos 56 
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Čiulpai, kaulų 129 
Čiulpimas 95 
Čiurna 136 
Čiurna, kaulų paslankumas 11 O 

Daiktas, įsigijimas 51, 170 
Daikto atlaisvinimas 158, 159 
Daikto judinimas kojomis 58, 158 
Daikto laikymas 50 
Daikto laikymas ant galvos 157 
Daikto laikymas ant klubo 157 
Daikto laikymas ant nugaros 157 
Daikto laikymas ant pečių 157 
Daikto laikymas delnais 157 
Daikto laikymas rankomis 157 
Daikto metimas 159 
Daikto padėjimas 157 
Daikto paėmimas 50, 158 
Daikto pagavimas 160 
Daikto pakėlimas 50, 157 
Daikto siekimas 159 
Daikto stūmimas 159 
Daikto sugriebimas 158 
Daikto sukimas 159 
Daikto traukimas 159 
Dainavimas 86 
Dalyvumas 6, 11, 15, 18, 21-24, 26, 32, 

37, 49, 139, 240, 246, 249, 250, 261 
Dalyvumas, kodavimas 256 
Dalyvumas, varžymas 11, 18, 19, 21-24, 

139, 240, 251 
Dantenos 127 
Dantys 127 
Dantys, priežiūra 166 
Darbas 53, 184, 232 
Darbas, dalinis 185 
Darbas, etato 185 
Darbas, gavimas 54, 184 
Darbas, ieškojimas 184 
Darbas, išlaikymas 53, 184 
Darbas, mokamas 185 
Darbas, nemokamas 53, 186 
Darbas, nutraukimas 53, 184 
Darbas, savarankiškas 185 
Dauginimasis 44 
Dauginimasis, funkcijos l 06 
Dauginimosi sistema 47, 132 
Deja vu (jau matyta) 74 

Dėkingumas 177 
Delnas 109 
Delnas, kaulų paslankumas l 09 
Demencija 61 
Dėmesys41 

Dėmesys, bendras 65 
Dėmesys, funkcijos 65 
Dėmesys, paskirstymas 65 
Dėmesys, patvarumas 65 
Dėmesys, perkėlimas 65 
Diafragma 130 
Diafragma, funkcijos 92 
Didieji pusrutuliai 123 
Dienos režimas 47, 147 
Dienos režimas, išpildymas 14 7 
Dienos režimas, tvarkymas 147 
Dygčiojimas 81 
Dikcija 84 
Dilbis 135 
Dilbis, fascija 135 
Dilbis, kaulai 135 
Dilbis, raiščiai 135 
Dilbis, raumenys 135 
Dirgiklis, žalojantis 81 
Disdiadochokinezija 114 
Disfonija 84 
Disfunkcija l l 
Diskinezija 115 
Diskusija 52, 152 
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Diskusija su daugeliu asmenų 152 
Diskusija su vienu asmeniu 152 
Dismenorėja l 07 
Dispaneurija 107 
Dizartrija 84 
Domenas 11, 18, 19, 242, 243 
Drabužiai, darymasis 174 
Drabužiai, džiovinimas 173 
Drabužiai, nusivilkimas 168 
Drabužiai, skalbimas l 72, 173 
Drabužiai, taisymas 174 
Drabužiai, užsivilkimas 167 
Dramblialigė 90 
Draugas 55, 211 
Draustinis 203 
Drėgmė 207 
Dubuo, dugnas 47, 132 
Dubuo, fascijos 135 
Dubuo,jungtys 135 
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Dubuo, kaulai 135 
Dubuo, paslankumas l 09 
Dubuo, raiščiai 135 
Dubuo, raumenys 135 
Dujų kaupimasis 98 
Dusulys 94 
Dvasingumas 200 
Dvasiniai reikalai 53, 190 
Džiaugsmas 67 
Džiovinimasis 165 

Echolalija 67 
Echopraksija 67 
Eisena 116 
Ėjimas 51, 160 
Ėjimas ilgais atstumais 160 
Ėjimas pro kliūtis 160 
Ėjimas skirtingais paviršiais 160 
Ėjimas trumpais atstumais 160 
Ekonominės sąveikos, paprastos 53 
Ekonominės sąveikos, sudėtingos 53 
Ekonominis gyvenimas 53 
Ekonominis savarankumas 53 
Ekstraversija 62 
Elgesio reguliavimas sąveikaujant 178 
Emfizema91 
Emocija41 
Emocija, adekvatumas 67 
Emocija, funkcijos 67 
Emocija, įvairovė 67 
Emocija, paslankumas 67 
Emocija, reguliavimas 67 
Energija 41 
Energija, funkcijos 63 
Energija, gamyba organizme 99 
Energija, lygis 63 
Erdvė, socialinė 178 
Erekcija l 04 
Eustachijaus vamzdis 126 

Falopijaus vamzdis l 04 
Fantazavimas 142 
Fascija, galvos 134 
Fascija, kaklo 134 
Fascija, peties 134 
Fazės, lytinės jaudos l 05 
Flutalencija 98 
Fotofobija 76 
Funkcija 7, 11, 18 
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Funkcijos sutrikimas 18 
Funkcionavimas 9, 13, 11, 14, 15, 16, 

19,239 

Gaida, išgavimas 86 
Galaktorėja 106 
Galumas6 
Galūnė, apatinė 136 
Galūnė, viršutinė 48, 134 
Galus 6 
Galva 134 
Galva, svaigimas 79 
Gamybinė stažuotė 53, 184 
Gaminys 37, 54, 195, 196 
Gaminys, aplinkotvarkos 202 
Gaminys, asmeninio vartojimo l 95, 196 
Gaminys, asmens judamumo 196 
Gaminys, bendravimo 197 
Gaminys, bendravimo 54 
Gaminys, dvasingumo 200 
Gaminys, konstravimo 20 l, 202 
Gaminys, kultūros 199 
Gaminys, pagalbinis 196 
Gaminys, planavimo 201, 202 
Gammys, poilsio 199 
Gaminys, sporto 199 
Gaminys, tikėjimo 200 
Gaminys, ugdymosi 198 
Gaminys, užimtumo 198 
Gamta, laukinė 203 
Gamtiniai reiškiniai 54 
Garsas 54, 209 
Garsas, jutimas 78 
Garsas, kokybė 209 
Garsas, lateralizacija 78 
Garsas, skyrimas 78 
Garsas, stiprumas 209 
Garsas, šaltinio lokalizacija 78 
Garso išgavimas 42 
Garso išgavimas, alternatyvus 86 
Garsumas 84 
Gegužės medis 200 
Gėla 82 
Geranoriškumas 62 
Gėrimas 51, 168 
Gerklė 130 
Gerklos 46, 128 
Gerovė 238 
Gestų kalba 71, 72 
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Giedojimas 86 
Giluminis jutimas 80 
Gimda 132 
Gimda, kaklelis 132 
Gimda, kūnas 132 
Gimdymas 106 
Gimdymas, priešlaikinis l 06 
Gimdymas, uždelstas l 06 
Girdėjimas, funkcijos 78 
Gyslainė 125 
Gyvenamasis plotas, valymas 173 
Gyvenimas, bendruomeninis 188 
Gyvenimas, ekonominis 186 
Gyvenimas, pilietinis 188 
Gyvenimas, politinis 190 
Gyvenimas, visuomeninis 188 
Gyvenimo sritys, pagrindinės 183 
Gyventojai 54, 205 
Gyventojai, tankis 206 
Gyvybinė jėga 93 
Gyvūnas206 

Gyvūnas, dekoratyvinis 206 
Gyvūnas, kambarinis 212 
Gyvūnas, naminis 55, 206, 212 
Gyvūnas, priežiūra 174 
Gyvūnas, žmogaus transportavimo 206 
Gyvūnija 54, 206 
Gliutenas 97 
Globėjas 212 
Gomurys 127 
Gomurys, kietasis 127 
Gomurys, minkštasis 127 
Greitakalbystė 85 
Griaučiai 44 
Griaučiai, funkcijos 108 
Gulėjimas 154 
Gulima padėtis, išlaikymas 155 

Haliucinacija 68 
Hemianopija 75 
Hemiplegija 11 O 
Hemofilija 90 
Hidramnionas l 06 
Hidrografija 205 
Hip(a)estezija 81 
Hipalgezija 81 
Hiperalgezija 82 
Hiperestezija 81 
Hipernazališkumas 84 

Hiperpatija 81 
Hipertenzija 89 
Hipertireozė l 00 
Hipogeuzija 80 
Hipomenorėja 106 
Hiponazališkumas 84 
Hiposmija 80 
Hipotenzija 89 
Hipotireozė 100 
Hormonai l 02 

ICIDH 11, 273 
ICIDH beta-l 280 
ICIDH beta-2 275, 
ICIDH-2 8, 275 
Yda20 
Įdarbinimas 232 
Idėjų lakumas 69 
Ideologija 216 
Įgūdis, 142 
Įgūdis, įgijimas 49, 142 
Įgūdis, lavinimas 142 
Įgūdis, paprastas 142 
Įgūdis, sudėtingas 142 
Įkyri mintis 69 
Iliuzija 68 
Impulsų kontrolė 64 
Imuninė sistema 43, 47, 129 
Imuninė sistema, funkcijos 90 
Imuninis atsakas 90 
Imuninis atsakas, nespecifinis 91 
Imuninis atsakas, specifinis 91 
Imunizacija 90 
Individualus 22 
Informacija, aiški 252 
Informacija, reikšminga 252 
Informacija, specifinė 252 
Inkstas, nepakankamumas 103 
Insaitas 70 
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Intelektas, funkcijos 61 
Intelektas, sutrikimas 61 
Intelektinis augimas 61 
Interakcinis 7 
Interesas, lytinis l 04 
Intonacija 85 
Introversija 62 
Invalidas 269 
Invalidumas 5, 237, 274 
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Įrenginys, bendravimo 50, 153 
Įsidarbinimas 53, 184 
Išimtis 248 
Išmatos 98 
Išmatos, nelaikymas 98 
Išmatos, sulaikymas 98 
Išmatos, šalinimas 98 
Išmatos, tirštumas 98 
Išsekimas 98 
Ištekliai, viešieji ekonominiai 187 
Ištvermė karščiui 102 
Ištvermė šalčiui l 02 
Ištvermė, fizinė 43, 93 
Ištvermė, fizinė bendroji, 93 
Įtrauktumas 22 
Įvykiai, gamtiniai 207 
Įžvalga 70 

Iamais vu (dar nematyta) 74 
Jauda, lytinė 104 
Jausmas, kritimo 80 
Jautrumas kontrastui 76 
Jautrumas šviesai 76 
Jojimas 51, 164 
Jonai 43 
Jonai, pusiausvyra lO l 
Judamumas 7, 50, 154 
Judėjimas 51 
Judėjimas kitais būdais 161 
Judėjimas namuose 162 
Judėjimas naudojant priemones 162 
Judėjimas naudojantis transportu 163 
Judėjimas pastatuose 162 
Judėjimas po įvairias vietas 162 
Judėjimas už namų 162 
Judėjimas žmogaus varomu transportu 

163 
Judėjimas, funkcijos 79 
Judėsena 45 
Judėsena, funkcijos 116 
Judesinis refleksas 45 
Judesys 45 
Judesys, distoniškas 115 
Judesys, kontrolė 114 
Judesys, nevalinis 45, 115 
Judesys, nuoseklumo psichinės 

funkcijos 73 
Judesys, stereotipiškas 115 
Judesys, sudėtingas 73 

Judesys, susijusios struktūros 134 
Junginė 125 
Jungtys 137 
Jungtys, galvos 134 
Jungtys, kaklo 134 
Jungtys, peties 134 
Jutimas 41 
Jutimas, deginimo 81 
Jutimas, funkcijos 37, 41, 75 
Jutimas, garso 78 
Jutimas, kratymo 81 
Jutimas, lietimo 81 
Jutimas, skausmo 7, 78 
Jutimas, spaudimo 81 
Jutimas, temperatūros 81 
Jutimas, tikslingas 14 l 
Jutimas, žalojančių dirgiklių 81 
Jutiminis potyris 14 l 

Kaimas 203 
Kaimynai 55 
Kaita, susijusi su laiku 208 
Kaklas 134 
Kaktos skiltis 123 
Kalba4l 
Kalba, gestų 71 
Kalba, integruotos funkcijos 72 
Kalba, psichinės funkcijos 71 
Kalba, raiška 71 
Kalba, rašytinė 71, 72 
Kalba, sakytinė 71, 72 
Kalba, skyrimas 78 
Kalba, supratimas 71 
Kalba, suvokimas 71 
Kalbėjimas 50, 150 
Kandimas 95 
Kasa 47, 131 
Katabolizmas 99 
Kategorija 17, 242, 243, 248 
Kategorizavimas 70 
Kaukuolė 134 
Kaulas 37, 44, 109 
Kaulas, kaklo 134 
Kaulas, kaukolės 134 
Kaulas, paslankumas 44, 109 
Kaulas, peties 134 
Kaulas, veido 134 
Keloidas 118 
Kepenys 47, 13 l 
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Kiaušidė 132 
Kiaušintakis 132 
Kimulys84 
Kinestezija 80 
Kismas, demografinis 206 
Klasifikacija 24 l 
Klasifikavimo vienetas 17 
Klausa 42 
Klausa, funkcijos 78 
Klausa, praradimas 78 
Klausymas 49, 141 
Klausomieji kauliukai 126 
Klegėjimas 86 
Kliedesys 60, 69 
Klimatas 54, 207 
Klinikinis 7 
Kliuvinys 7, 16, 19, 194, 241 
Klūpėjimas 154 
Klūpima padėtis, išlaikymas 155 
Kodavimas 246 
Kodavimo sistema 29 
Kolega55,2ll 
Koma60 
Komponentas 18, 19, 241, 243 
Konfidencialumas 271 
Konstruktas 16, 19, 242, 243 
Kontaktas, fizinis 178 
Kopimas 161 
Korekcinis 7 
Kramtymas 95 
Kraujagyslė 42, 47, 129 
Kraujagyslė, funkcijos 87, 88 
Kraujas 43 
Kraujas, deguonies pernašos funkcija 90 
Kraujas, krešumo funkcijos 90 
Kraujas, sistemos funkcijos 89 
Kraujodara 89, 90 
Kraujospūdis 42 
Kraujospūdis, padidėjęs 89 
Kraujospūdis, reguliavimas 89 
Kraujospūdis, sumažėjęs 89 
Kraujosruva 118 
Kreivakaklystė l l l 
Kritika 177 
Krituliai 207 
Krizė 148 
Krizė, įveika 148 
Krūtinės ląsta 130 
Krūtis 132 

Kseroftalmas 77 
Kultūra 189 
Kūnas 18, 20 
Kūnas, masės indeksas 98 
Kūnas, pusiausvyra 79 
Kūnas, svorio palaikymas 98 
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Kūno funkcijos 6, 11, 16, 18, 19, 26, 32, 
37,59,239,246,247,249,250 

Kūno funkcijos, kodavimas 253 
Kūno funkcijos, pokytis 19 
Kūno kalba 150 
Kūno padėtis 154 
Kūno padėtis, išlaikymas 50, 154, 155 
Kūno padėtis, keitimas 50, 154 
Kūno struktūros 6, l l, l 6, 18, 26, 32, 

37, 41, 121, 239, 246 
Kūno struktūros, kodavimas 255 
Kūno struktūros, pokytis 19 
Kūno struktūros, sutrikimai 121 
Kūno svorio centras 155 
Kūno svoris 43 
Kūno temperatūra 44, 101, 102 
Kūno temperatūra, palaikymas l 02 
Kūno vaizdas 73 
Kurtumas 80 
Kvadriplegija 110 
Kvalifikatorius 16, 19, 30, 32, 59, 121, 

122, 194, 249 
Kvalifikatorius, atlikties 139, 256 
Kvalifikatorius, neprivalomas 257 
Kvalifikatorius, pajėgumo 139, 256 
Kvalifikatorius, papildomas 258 
Kvėpavimas 43, 47 
Kvėpavimas, dažnis 92 
Kvėpavimas, funkcijos 87, 91 
Kvėpavimas, gilumas 92 
Kvėpavimas, papildomos funkcijos 93 
Kvėpavimas, paradoksinis 92 
Kvėpavimas, paviršinis 92 
Kvėpavimas, raumenys 43, 92, 130 
Kvėpavimas, ritmas 92 
Kvėpavimo sistema 130 

Laikas, nesiorientavimas 61 
Laikas, potyris 73 
Laikas, valdymas 70 
Laikikliai 137 
Laiko trukmės jungiklis 196 
Laisvalaikis 53, 189 
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Laktacija 107 
Lengvinys 7, 16, 19, 194, 240 
Lęšiukas 125 
Lėtakalbystė 85 
Liauka, antinksčių l 02 
Liauka, ašarų 77, 125 
Liauka, belatakė l 02 
Liauka, lytinė 102 
Liauka, odos 118, 138 
Liauka, posmegeninė 102, 131 
Liauka, prakaito 138 
Liauka, prieskydinė 131 
Liauka, pnešinė 133 
Liauka, riebalų 138 
Liauka, seilių 47, 131 
Liemuo 48, 137 
Liemuo, fascijos 137 
Liemuo, raiščiai 137 
Liemuo, raumenys 13 7 
Liemuo, raumenų jėga 111 
Liemuo, raumenų tonusas 112 
Liežuvis 127 
Liga 26 
Lygmuo 242 
Limfadenitas 90 
Limfagyslė 90 
Limfagyslė, funkcijos 129 
Limfamazgis 129 
Limfamazgis, funkcijos 90 
Limfamazgis, uždegimas 90 
Lyta, funkcijos 81 
Lyties funkcijos 44, 104 
Lyties organai, išoriniai 132 
Liūdesys 67 
Lūpa 127 
Lūpa, apatinė 127 
Lūpa, didžioji lytinė 132 
Lūpa, mažoji lytinė 133 
Lūpa, viršutinė 127 

Maistas 195 
Maistas, judėjimas skrandyje 97 
Maistas, manipuliavimas burnoje 95 
Maistas, pasisavinimas 43, 97 
Maistas, stūmimas stemple 96 
Maistas, toleravimas 97 
Maistingosios medžiagos 97 
Maitinimasis 51, 168 
Makštis 132 

Makštis, mėšlungis 104 
Manierizmas 115 
Manipuliavimas daiktais 50, 158 
Mąstymas41 

Mąstymas, blokavimas 69 
Mąstymas, funkcijos 69 
Mąstymas, kontrolė 69 
Mąstymas, logiškumas 69 
Mąstymas, nuoseklumas 69 
Mąstymas, pavidalas 69 
Mąstymas, smulkmeniškumas 69 
Mąstymas, tempas 69 
Mąstymas, turinys 69 
Matmuo 245 
Maudymasis 51, 165 
Mažakraujystė 90 
Medžiagos 195 
Medžiagų apykaita 43, 99, 131 
Medžiagų apykaita, funkcijos 99 
Medžiagų apykaita, pagrindinė 99 
Medžiagų apykaita, tempas 100 
Mėgdžiojimas 49, 141 
Menas 189 
Mėnesinės 44, l 05 
Mėnesinės, dažnos l 05 
Mėnesinės, funkcijos 105 
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Mėnesmės, kraujavimo stiprumas 106 
Mėnesinės, nebuvimas l 05 
Mėnesinės, nemaloni savijauta 107 
Mėnesinės, pirmosios 105 
Mėnesinės, priežiūra 167 
Mėnesinės, skausmingos l 07 
Menopauzė l 07 
Menoragija 106 
Mentė, paslankumas l 09 
Mialgija 82 
Miastenija 113 
Miegas 41 
Miegas, funkcijos 64 
Miegas, kokybė 64 
Miegas, priepuoliai 64 
Miegas, tėkmė 64 
Miegas, trukmė 64 
Mieguistumas 64 
Miestas 203 
Mikčiojimas 85 
Minčių antplūdis 69 
Mineralinės medžiagos 43 
Mineralinės medžiagos, pusiausvyra l O l 
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Mintijimas 49, 142 
Modelis 26, 28 
Modelis, funkcionavimo ir negalumo 26 
Modelis, medicininis 27, 28 
Modelis, socialinis 27, 28 
Mokamas darbas 53 
Mokymasis rašyti 49, 142 
Mokymasis skaičiuoti 49, 142 
Mokymasis skaityti 49, 141 
Mokymasis, elementarus 141 
Mokymasis, profesinis 53, 183 
Mokytojas 213 
Momens skiltis 123 
Monoplegija l l O 
Motyvacija 63 
Mutizmas, motorinis l l O 

Nagai 48, 119 
Nagai, funkcijos 45 
Nagai, kojos pirštų 138 
Nagai, priežiūra 166 
Nagai, rankos pirštų 138 
Namų apyvoka 52, 172 
Namų ūkio darbai 52, 171 
Namų ūkio objektai, priežiūra 52, 173 
Namų veiklos 51, 170 
Naudojimasis transportu 51 
Naudojimasis tualetu 166 
Naujumo siekimas 62 
Neapykanta 67 
Neformalus ugdymasis 52 
Negalė 6 
Negalia6 
Negalumas 5, 6, 11, 15, 16, 19, 239, 269 
Negalus 7 
Negalus žmogus 269 
Nejautra 81 
Nejautra skausmui 81 
Nemiga64 
Nerimas 67 
Nervai, galviniai 123 
Nervai, nugariniai 124 
Nervų sistema 46, 123 
Nervų sistema, parasimpatinė 46, 124 
Nervų sistema, simpatinė 124 
Nervų sistema, struktūros 123 
Nėštumas 106 
Neuromotorinės funkcijos 44, 108 
Nistagmas 77 

Norma, socialinė 216 
Nosiaryklė 127, 128 
Nosis 46, 127 
Nosis, išorinė 127 
Nosis, landa 127 
Nosis, pertvara 127 
Nuostatos 55, 218 
Nuostatos, draugų 218 
Nuostatos, globėjų 215 
Nuostatos, individualios 55, 218 
Nuostatos, pagalbininkų 215 
Nuostatos, pašaliečių 215 
Nuostatos, pavaldinių 215 
Nuostatos, pažįstamų 215 
Nuostatos, socialinės 215 
Nuostatos, specialistų 215 
Nuostatos, šeimos narių 218 
Nuostatos, viršininkų 215 
Nuostatų aplinka 19 
Nuplikimas 119 
Nusiavimas 168 
Nusišluostymas 165 
Nutukimas, antrinis 98 
Nutukimas, pirminis 98 
Nuvargstamumas 93 

Oda 45, 48, 118 
Oda, apatinės galūnės 138 
Oda, apsauginė funkcija 118 
Oda, atsinaujinimas 118 
Oda, dubens srities 138 
Oda, funkcijos 45, 118 
Oda, galvos 138 
Oda, įtrūkimai 118 
Oda, izoliacinė funkcija 118 
Oda, jautrumas šviesai 118 
Oda, kaklo 138 
Oda, kokybė 118 
Oda, liemens 138 
Oda, nugaros 138 
Oda, peties 138 
Oda, pigmentacija 118 
Oda, priežiūra 166 
Oda, sukietėjimas 118 
Oda, susijęjutimai 118 
Oda, viršutinės galūnės 138 
Odena 125 
Oligospermija l 06 
Optimizmas 63 
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Oras, kokybė 54, 209 
Oras, lauko 210 
Oras, patalpų210 
Oras, rijimas 95 
Organizacijos 56 
Organizavimas 70 
Orgazmas l 05 
Orientacija 41 
Orientacija asmenų atžvilgiu 61 
Orientacija laiko atžvilgiu 61 
Orientacija savęs atžvilgiu 61 
Orientacija vietovės atžvilgiu 61 
Orientacija, funkcijos 60 
Orografija 205 
Ortezas 196 

Pagalba kitiems 52, 175 
Pagalbinė technika, priežiūra 174 
Pagalbininkas 212 
Pagarba 177, 271 
Pagrindinės gyvenimo sritys 52 
Pajėgumas 16, 18, 22-24, 241 
Pakanta 177 
Pakaušio skiltis 123 
Pamato branduoliai 123 
Paralyžius 110 
Parama 55, 211 
Paraplegija 110 
Pareiga 148 
Parezė 110 
Parkas 203 
Parkinsono liga 112 
Pasilenkimas 155 
Pasitikėjimas savimi 63 
Paslauga 55, 217 
Paslauga, apgyvendinimo 220 
Paslauga, civilinės saugos 223 
Paslauga, darbo 232 
Paslauga, ekonominė 56, 227 
Paslauga, įdarbinimo 232 
Paslauga, įsigijimas 51, 170 
Paslauga, komunalinė 56, 222 
Paslauga, lavinimo 23 l 
Paslauga, organizacijos 225 
Paslauga, politinė 56, 233 
Paslauga, prekių gamybos 218 
Paslauga, ryšių 56, 222 
Paslauga, socialinė 228 
Paslauga, socialinės apsaugos 56 
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Paslauga, socialinės paramos 229 
Paslauga, socialinės paramos bendroji 56 
Paslauga, statybos 218 
Paslauga, sveikatos priežiūros 56, 230 
Paslauga, švietimo 56, 231 
Paslauga, teisinė 56, 224 
Paslauga, teritorijos planavimo 219, 220 
Paslauga, transporto 56, 222 
Paslauga, žiniasklaidos 56, 226 
Paslaugos, darbo ir įdarbinimo 56 
Pastatas, privatus 203 
Pastatas, viešasis 20 l 
Pastovumas, psichikos 62 
Pašaliečiai 55, 212 
Pašokimas 161 
Patalynė, skalbimas 172 
Patikimumas 63 
Pavaldinys 212 
Pažinimas, aukštesniosios funkcijos 70 
Pažinimas, paslankumas 70 
Pažįstamas 55, 211 
Pėda 136 
Peristaltika 96, 97 
Perseveracija, judesinė 115 
Persikėlimas 50, 156 
Persikėlimas gulint 156 
Persikėlimas sėdint 156 
Persileidimas 106 
Pertvara 13 7 
Petys 134 
Petys, fascijos 134 
Petys, jungtys 134 
Petys, kaulai 134 
Petys, raiščiai 134 
Pykinimas 99 
Pykinimas, galvos svaigimo sukeltas 80 
Pyktis 67 
Pilietinis gyvenimas 53 
Pilietiškumas 53, 190 
Pilvas, pūtimo jausmas 99 
Pilvas, spazmai 99 
Planavimas 70 
Plaštaka 135 
Plaštaka, fascijos 135 
Plaštaka, kaulai 135 
Plaštaka, naudojimasis 51 
Plaštaka, raiščiai 135 
Plaštaka, raumenys 135 
Plaukai 45, 48, l 19, 138 
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Plaukai, augimas 119 
Plaukai, funkcijos 45, 119 
Plaukai, pigmentacija 119 
Plaukai, priežiūra 166 
Plaukimas 161 
Plautis 130 
Poilsis 53, 189 
Pokalbis 50, 151 
Pokalbis su daugeliu asmenų 152 
Pokalbis su vienu asmeniu 152 
Pokalbis, baigimas 152 
Pokalbis, palaikymas 152 
Pokalbis, pradėjimas 151 
Polinkis bendrauti 189 
Politika 55, 217 
Politika, aprūpinimo būstu 221 
Politika, civilinės saugos 224 
Politika, darbo 233 
Politika, ekonominė 227 
Politika, įdarbinimo 233 
Politika, komunalinė 222 
Politika, lavinimo 23 l 
Politika, organizacijų 225 
Politika, prekių gamybos 218 
Politika, ryšių 222 
Politika, socialinė 228 
Politika, socialinės paramos 229 
Politika, statybos 219 
Politika, sveikatos priežiūros 230 
Politika, švietimo 23 l 
Politika, teisinė 224 
Politika, teritorijų planavimo 220 
Politika, transporto 222 
Politika, žiniasklaidos 226 
Poltemas 85 
Pomėgis 189 
Potraukis 41, 63 
Poza 79 
Prakaitavimas 118 
Pranešimas 149 
Pranešimas gestais 149 
Pranešimas kūno judesiais 150 
Pranešimas piešiniais 149 
Pranešimas simboliais 149 
Pranešimas ženklais 50, 150 
Pranešimas, kūrimas 150 
Pranešimas, nežodinis 50, 149, 150 
Pranešimas, priėmimas 149 
Pranešimas, rašymas 151 

Pranešimas, rašytinis 50, 150 
Pranešimas, sakytinis 50 
Prausimas, kūno dalių 165 
Prausimasis 51, 165 
Prekės, vartojimo 55 
Priapizmas 105 
Prieangis, funkcijos 42, 79 
Prieangis, labirintas 126 
Priemiestis 203 
Prieširdis 129 
Priežiūra, kūno dalių 166 
Priklausymo jausmas 22 
Priklausomybė 63 
Problema, paprasta 143 
Problema, psichologinė 49 
Problema, sprendimas 49, 70 
Problema, sudėtinga 143, 144 
Propriocepcija 80 
Protezas 196 
Protinis atsilikimas 61 
Prozodija 85 
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Psichika, bendrosios funkcijos 60 
Psichika, funkcijos 37, 41, 60 
Psichika, funkcijos miego metu 64 
Psichika, pastovumas 62 
Psichika, specifinės funkcijos 65 
Psichomotorika 41 
Psichomotorika, funkcijos 66 
Psichomotorika, funkcijų kokybė 67 
Psichomotorika, kontrolė 67 
Psichosocialinės funkcijos 62 
Psichosocialinės funkcijos, bendrosios 62 
Pulsas, dažnumas 87 
Pulsas, ritmiškumas 87 
Pusratiniai kanalai 126 
Pūtimas 93 

Ragena 125 
Rainelė 125 
Raiščiai, galvos 134 
Raiščiai, kaklo 134 
Raiščiai, peties 134 
Raiščiai, užsąnariniai 137 
Ranka, naudojimasis 51, 159 
Rašymas 49, 143 
Rašomoji mašinėlė 153 
Raumenys 137 
Raumenys, funkcijos 45, 110 
Raumenys, galvos 134 
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Raumenys, ištvermė 113. 
Raumenys, jėga 45, l JO 
Raumenys, kaklo 134 
Raumenys, mėšlungis 117 
Raumenys, peues 134 
Raumenys, sąstingis 116 
Raumenys, silpnumas 11 O 
Raumenys, tarpšonkauliniai 130 
Raumenys, tonusas 45, 111 
Reabilitacija 6 
Reakcija, alerginė 90 
Reakcija, autoimuninė 90 
Refleksas, išorės dirgiklių sukeliamas 114 
Refleksas, judesinis 113 
Refleksas, skausminio dirgiklio 

sukeliamas 114 
Refleksas, tempimo 114 
Rega 41 
Rega, funkcijos 41, 75 
Regėjimas, abiakis 75 
Regėjimas, aštrumas 75 
Regėjimas, kokybė 76 
Regėjimas, spalvų 76 
Regėjimas, tunelinis 75 
Regėjimas, vienaakis 75, 76 
Regimasis vaizdas, kokybė 76 
Rehidracija l O l 
Reikalai 49 
Reikmenys, būtiniausi l 70 
Reiškinys, gamtinis 207 
Reiškinys, žmogaus sukeltas 208 
Religija 53, 190 
Rėmuo99 

Rengimasis 51, 167 
Rezorbcija 97 
Riebalai, apykaita l 00 
Riešas 135 
Rijimas 96 
Rijimas, burninis 96 
Rijimas, gerklinis 96 
Rijimas, stemplinis 96 
Ryklė 46, 127 
Ryklė, burninė 127 
Ryklė, gerklinė 128 
RinofoniJa 84 
Ryšiai 55, 211 
Ritmas, dienos ir nakties 208 
Ritmas, mėnulio 208 
Ropojimas 161 

Rūpinimasis fizine gerove 169 
Rūpinimasis gera mityba 169 
Rūpinimasis kūno forma 169 
Rūpinimasis sveikata 51, 168 

Sąmonė 41 
Sąmonė, būsena 60 
Sąmonė, funkcijos 60 
Sąmonė, kokybė 60 
Sąmonė, pakitusi 60 
Sąmonė, tolydumas 60 
Sąnarys 44, 108 
Sąnarys, kelio 108, 109 
Sąnarys, paslankumas 44, l 08 
Sąnarys, stabilumas 44, 109 
Santykiai su bendraamžiais 184 
Santykiai su draugais 180 
Santykiai su kaimynais 180 
Santykiai su kartu gyvenančiais 180 
Santykiai su pavaldiniais 179 
Santykiai su pažįstamais 180 
Santykiai su sau lygiais 180 
Santykiai su valdžios asmenimis l 79 
Santykiai, formalūs 52, 179 
Santykiai, intymūs 52, 185 
Santykiai, išplėstinės šeimos 185 
Santykiai, lytiniai 182 
Santykiai, meilės 182 
Santykiai, neformalūs 180 
Santykiai, nutraukimas 178 
Santykiai, plėtra 178 
Santykiai, sibsų 185 
Santykiai, sutuoktinių 182 
Santykiai, šeiminiai 52, 185 
Santykiai, tėvų su vaiku 185 
Santykiai, užmezgimas 52, 179 
Santykiai, vaiko su tėvais 185 
Saugumas, ekonominis 187 
Sausplėvė 137 
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Savarankumas, ekonominis 186 
Sąveikavimas pagal socialines taisykles 178 
Sąveikos, paprastos ekonominės 186 
Sąveikos, sudėtingos ekonominės 186 
Savipriežiūra 165 
Savivoka 41, 73 
Sąžiningumas 62 
Sėdėjimas 154 
Sėdima padėtis, išlaikymas 156 
Seilėjimasis 95 
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Seilės, išskyrimas 96 
Seilėtekis 95 
Sėklidė 133 
Sėklos išskyrimas l 05 
Sezoniniai svyravimai 207 
Silpnaprotystė 61 
Simpatinė nervų sistema 46 
Sistema 55, 217 
Sistema, aprūpinimo būstu 220 
Sistema, civilinės saugos 224 
Sistema, darbo 232 
Sistema, ekonominė 227 
Sistema, įdarbinimo 232 
Sistema, komunalinė 222 
Sistema, lavinimo 231 
Sistema, organizacijų 225 
Sistema, politinė 233 
Sistema, prekių gamybos 218 
Sistema, ryšių 222 
Sistema, socialinė 228 
Sistema, socialinės paramos 229 
Sistema, statybos 219 
Sistema, sveikatos priežiūros 230 
Sistema, švietimo 231 
Sistema, teisinė 224 
Sistema, teritorijos planavimo 220 
Sistema, transporto 223 
Sistema, žiniasklaidos 226 
Skaičiavimas 41, 49, 143 
Skaičiavimas, funkcijos 72 
Skaičiavimas, paprastas 72 
Skaičiavimas, sudėtingas 72, 73 
Skaitymas 49, 143 
Skalė 30 
Skalė, neigiama 194 
Skalė, teigiama 194 
Skausmas 37, 41, 42, 74 
Skausmas, apatinių galūnių 83 
Skausmas, bendrasis 82 
Skausmas, funkcijos 82 
Skausmas, galvos 82 
Skausmas, jutimas 82 
Skausmas, klubo sąnario 83 
Skausmas, krūtinėje 82 
Skausmas, kūno dalies 82 
Skausmas, maudžiantis 82 
Skausmas, nugaros 82 
Skausmas, odos 82 
Skausmas, pilvo 82 

Skausmas, plmtantis 83 
Skausmas, regioninis 83 
Skausmas, sąnarių 83 
Skausmas, segmentinis 83 
Skausmas, skrandžio 82 
Skausmas, vietinis 82 
Skausmas, viršutinių galūnių 83 
Skeneris 196 
Skydliaukė l 02 
Skilvelis 129 
Skonis 42 
Skonis, funkcijos 80 
Skotoma, centrinė 75 
Skotoma, periferinė 75 
Skrandis 4 7, 131 
Skrandis, pilnumo jausmas 99 
Skrandis, spazmai 99 
Slaugos klasifikacija 276 
Slėgis, atmosferinis 207 
Smaugimas 94 
Smegenėlės 7, 123 
Smegenys, dangalai 46, 124 
Smegenys, galvos 46, 123 
Smegenys, kamienas 123 
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Smegenys, nugaros 46, 124 
Smegenys, nugaros juosmeninės 124 
Smegenys, nugaros kaklinės 124 
Smegenys, nugaros kryžminės 124 
Smegenys, nugaros krūtininės 124 
Smegenys, pailgosios 123 
Smegenys, tarpinės 123 
Smegenys, vidurinės 123 
Smilkinio skiltis 123 
Socialiniai santykiai, neformalūs 52 
Socialiniai signalai 178 
Socialinis 7, 22, 23 
Socialinis darbuotojas 213 
Specialieji poreikiai 5 
Specialistas 55 
Specialistas, sveikatos priežiūros 213 
Spenelis 132 
Spiegimas 86 
Spyrimas 158 
Sportas 189 
Sprendinys 70 
Sraigė 126 
Statestezija 80 
Statyba 218 
Stemplė 47, 131 
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Stereotipija 116 
Stiklakūnis 125 
Stingulys 60 
Stovėjimas 155 
Stovima padėtis, išlaikymas 156 
Strategija, politinė 233 
Stresas 49, 147 
Stresas, įveika 148 
Struktūra 7 
Struktūros sutrikimas l 8 
Stuburas, 137 
Stuburas, juosmeninis 137 
Stuburas, kaklinis 137 
Stuburas, kryžminis 137 
Stuburas, krūtininis 137 
Stuburgalis 137 
Stūmimas kojomis 158 
Stuporas 60 
Su laiku susijusi kaita 54 
Sudėtis 72 
Sueitis, lytinė l07 
Sulysimas 98 
Susikaupimas 49, 142 
Susirgimas 26 
Sustingimas 81 
Sutrikimas 5, 19-21, 59, 250 
Suvokimas 41 
Suvokimas 41 
Suvokimas, erdvės 68 
Suvokimas, funkcijos 68 
Suvokimas, girdimasis 68 
Suvokimas, lytimasis 68 
Suvokimas, regimasis 68 
Suvokimas, regimasis erdvės 68 
Suvokimas, skonio 68 
Suvokimas, uodžiamasis 68 
Sveikata 11 
Sveikata, būklė 238 
Sveikata, domenas 15, 238 
Sveikata, palaikymas 169 
Sveikata, pokytis 26, 239 
Sveikata, sritys l l 
Sveikata, susiję domenai 15 
Sveikata, susijusios sritys l l 

Šaltumas, lytinis l 04 
Šeima, branduolinė 211 
Šeima, išplėstinė 55, 211 

Širdis 42, 47, 129 
Širdis, aprūpinimas krauju 88 
Širdis, funkcijos 87 
Širdis, skilvelio susitraukimas 88 
Širdis, skilvelis 88 
Širdis, struktūros 129 
Širdis, vožtuvų veikla 87 
Šiukšlių šalinimas 173 
Šlapimas, filtracija !03 
Šlapimas, funkcijos 44, 103 
Šlapimas, išskyrimas 44, l 03 
Šlapimas, laikymas 103, 104 
Šlapimas, neišsiskyrimas l03 
Šlapimas, nelaikymas l 03 
Šlapimas, surinkimas 103 
Šlapimas, šalinimas l03 
Šlapimo sistema 47 
Šlapimo sistema, struktūros 132 
Šlapimtakis, nepraeinamumas l03 
Šlapinimasis 44, l03, 104 
Šlapinimasis, automatiškas l03 
Šlapinimasis, dažnis 103, 104 
Šlapinimasis, refleksinis l03 
Šlapinimasis, valdymas 167 
Šlaplė 133 
Šlaunis, fascijos 136 
Šlaunis, kaulai 136 
Šlaunis, raiščiai 136 
Šlaunis, raumenys 136 
Šleikštulys 99 
Šliaužimas 161 
Šlubavimas, protarpinis 88 
Šneka42 
Šneka, metodika 85 
Šneka, rišlumas 85 
Šneka, ritmika 42, 85 
Šneka, sklandumas 42, 85 
Šneka, struktūros 127 
Šneka, tempas 85 
Šokinėjimas 161 
Šviesa 54, 208 
Šviesa, kokybė 208 
Šviesa, stiprumas 208 
Švilpimas 93 

Tachikardija 87 
Tachilalija 85 
Tachipnėja 92 
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Taksonomija 237 
Tarimas42 
Tarimas, funkcijos 84 
Tarpasmeninės sąveikos 52, 177 
Tarpasmeninės sąveikos, bendrosios 52 
Tarpasmeninės sąveikos, elementarios 

52, 177 
Tarpasmeninės sąveikos, sudėtingos 52, 

178 
Tarpasmeniniai santykiai 52, 177 
Tarpasmeniniai santykiai, specifiniai 179 
Tarptautinė ligų klasifikacija 9 
Technika 37, 54, 195 
Technika, aplinkotvarkos 202 
Technika, asmens judamumo 196 
Technika, bendravimo 50, 54, 153, 197 
Technika, dvasingumo 200 
Technika, kasdienio vartojimo 195, 196 
Technika, konstravimas, 201, 202 
Technika, kultūros 199 
Technika, pagalbinė 196 
Technika, planavimas 201, 202 
Technika, poilsio 199 
Technika, sporto 199 
Technika, tikėjimo 200 
Technika,ugdymosi 198 
Technika, užimtumo 198 
Telekomunikacija 153 
Temperatūra 207 
Tepaliniai maišeliai 13 7 
Teritorijos planavimas 56, 219, 220 
Terminologija 237 
Tetraplegija 111 
TFK 6, 8, 11, 12, 28 
TFK aprėptis 15 
TFK detalusis variantas 17, 277 
TFK klinikinis variantas 277 
TFK komponentai 18 
TFK savumai 15 
TFK struktūra 243 
TFK taikymas 13 
TFK tikslai 13 
TFK tyrimo variantas 278 
TFK trumpasis variantas 277 
TFK variantai 17 
TFK vartojimas 29-31 
Tikas 115 
Tikėjimas 190, 200 

Tikslingi jutiminiai potyriai 49 
Tiltas 123 
Tinklainė 125 
TLK273 
TLK-10 5, 12 
Toliaregystė 75 
Transas 60 
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Transportas, gyvulių traukiamas 164 
Transportas, motorizuotas 163 
Transportas, naudojimasis 163 
Transportas, privatus 163 
Transportas, valdymas 164 
Transportas, viešasis 163 
Transportas, žmogaus varomas 164 
Transporto priemonės, priežiūra 174 
Tremoras 115 
Trimitas 126 
Tromboembolizacija 88 
Trumparegystė 75 
Tulžies latakas 47, 131 
Tulžies pūslė 47, 131 
Tupėjimas 154 
Tupima padėtis, išlaikymas 155 
Turtas 54, 203 
Turtas, finansinis 203 
Turtas, materialusis 204 
Turtas, nematerialusis 204 
Tuštinimasis 43 
Tuštinimasis, dažnumas 98 
Tuštinimasis, funkcijos 97 
Tuštinimasis, valdymas 167 
Tuštinimasis, vandeningas 98 

Ugdymasis 52 
Ugdymasis, aukštojoje mokykloje 183 
Ugdymasis, formalus 183 
Ugdymasis, ikimokyklinis 52, 183 
Ugdymasis, mokyklinis 52, 183 
Ugdymasis, neformalus 183 
Uoslė 42 
Uoslė, funkcijos 80 
Užduotis, bendroji 49, 145 
Užduotis, dauginė 49, 146 
Užduotis, paprasta 145 
Užduotis, pavienė 49, 145, 146 
Užduotis, sudėtinga 145 
Užimtumo gaminiai ir technika 54 
Užmigimas 64 
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Vaikščiojimas 166 
Vainikinė arterija, nepakankamumas 87 
Vairavimas 51, 164 
Vaisingumas l 06 
Vaisingumas, moters l 06 
Vaisingumas, sumažėjęs l 06 
Vaisingumas, susijusios funkcijos 106 
Vaisingumas, vyro l 06 
Vaistai 195 
Vaizdas, dvejinimasis 75 
Vaizdas, iškraipymai, 76 
Valgymas43 
Valgymas, funkcijos 95 
Valgio ruošimas 52, l 71, 172 
Vandenė 103 
Vandenvietė 205 
Vanduo, laikymas organizme l O l 
Vanduo, netekimas 101 
Vanduo, pusiausvyra 101 
Vapėjimas 86 
Varpa 133 
Varpa, galva 133 
Varpa, kūnas 133 
Varputė 132 
Veikla 9, 14, 16, 18, 21-24, 26, 32, 37, 

39,49,239,246,249,250,261 
Veikla, kodavimas 256 
Veikla, ribotumas 11, 18, 19, 21-24, 

139,240,251 
Veiklumas, lygis 147 
Vėjas 207 
Vėmimas 96 
Vena 129 

Vena, funkcijos 88 
Vena, mazginis išsiplėtimas 88 
Verkimas 86 
Vibracija 54, 209 
Viduriai, kietėjimas 98 
Viduriai, pūtimas 99 
Vidunavimas 98 
Viršininkas 212 
Virškinimas 43, 47 
Virškinimas, funkcijos 96 
Virškinimas, struktūros 131 
Viršsvoris 98 
Virtuvė, valymas 173 
Visuomenės lygmuo 24 
Visuomeninis gyvenimas 53 
Vyzdys, refleksas 77 
Vokas 77 

Žaidimas 189 
2arna, paralyžius 97 
2arna, plonoji 131 
Žarna, storoji 131 
Žarnynas 47, 131 
Žastas 134 
Žastas, fascija 135 
Žastas, kaulai 134 
Žastas, raiščiai 134 
2astas, raumenys 134 
2emės paviršius 205 
2mdimas95 
2inios 142 
Žinios, taikymas 49, 142 
Žiūrėjimas 49, 141 
Žmogaus teisės 53 

Išleido VU Specialiosios psichologijos laboratorija 

Universiteto g. 3 903, O 1513, Vilnius 

Puslapis internete: http://www.psd.fsf.vu.lt 

Spausdino AB „Spauda" Laisvės pr. 60, 05120, Vilnius 

Puslapis internete: http://www.spauda.com 
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