PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
1 priedas
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS
1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
1.1. nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (2 priedas);
1.2. vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas (3 priedas);
1.3. stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas);
1.4. sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas);
1.5. neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas);
1.6. dispanserizuotųjų (atskira tvarka);
1.7. vairuotojų (7 priedas);
1.8. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas);
1.9. vykstančiųjų į užsienį (9 priedas);
1.10. išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla
tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
1.10.1. vairuotojų (7 priedas);
1.10.2. asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis
(sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) (10 priedas);
1.10.3. darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis
sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų ;
1.11. kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:
1.11.1. gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją;
1.11.2. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų –
asmenų, norinčių susituokti (11 priedas)).
II. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA
2. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos
tikrinimus, nurodytus 1.1–1.6 ir 1.11.1 punktuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu
(toliau vadinami – apdraustaisiais), apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos – iš nustatytos metinės vieno gyventojo pirminės
sveikatos priežiūros bazinės kainos - specialistų konsultacijos, reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių
sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir
apmokamos pagal specialistų profilaktinio tikrinimo kainą patvirtintą šiame įsakyme. Jeigu
specialistų, nesant šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo, konsultacijos suteikiamos pagal
Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodytą kompetenciją, jos apmokamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno
gyventojo bazinės kainos).
4. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos
tikrinimus, nurodytus 1.7–1.9 punktuose, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai
asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų
teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintas mokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.
5. Išankstinių (prieš pradedant darbą) ir periodinių profilaktinių 1.10 papunkčiuose nurodytų
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sveikatos tikrinimų paslaugos apmokamos šia tvarka:
5.1. įsidarbinant (1.10 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos),
1.10.1–1.10.2 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų pirminės sveikatos priežiūros
specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų. Jei asmens sveikatos
patikrinimui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu
Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) privalomos paslaugos, kurias Ukmergės PSPC gauna pagal paslaugų
teikimo sutartį iš antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos, už tokias paslaugas apmokama
iš darbdavio lėšų.
1.10.3 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbų ir veiklos sričių, kuriems privaloma
profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka
pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
5.2. periodinių sveikatos tikrinimų (1.10 papunktis) išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.
5.3. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių
sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
paslaugų kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31
d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, I dalyje
„Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar
juridiniai asmenys, kainos“ gali būti indeksuojamos Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“,
2 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir iš naujo tvirtinamos ministro įsakymu. Kainos
gali būti indeksuojamos, kai koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,2.
6. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio
sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
7. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama
tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.
8. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems šios tvarkos numatytais atvejais
apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros
metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje
sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų
kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar
juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos
atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
9. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus, jei profilaktinio
sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal
patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų.
10. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų , jei teisės aktai nenumato kitaip,
periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas
teikiantis šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos
apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės
sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama
tik esant medicininių indikacijų.
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III. MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS PILDYMAS ATLIKUS PROFILAKTINIUS
SVEIKATOS TIKRINIMUS
11. Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją
(F Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (F Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.
12. Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma.
13. Medicininės dokumentacijos kontrolę vykdo Vidaus medicininio audito grupė.
___________________________

PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
2 priedas
NĖŠČIŲJŲ IR MOTINŲ, IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI, SVEIKATOS
TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Ukmergės PSPC profilaktinis nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai,
sveikatos tikrinimas apima ambulatorinę nėščiųjų ir motinų, iki sukaks vieneri metai, sveikatos
priežiūrą;
2. Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai:
2.1. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų,
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais
ir papildymais).
_____________________________________

2
PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
(pakeista 2020-07-24 Nr. V-113)
3 priedas
VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO
PROGRAMAS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos
tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomo profilaktinio vaikų, Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytų 18 metų ir vyresnių
mokinių, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, (toliau
– pilnamečių mokinių) sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos
tikrinimo reikalavimus, šių paslaugų teikimo tvarką.
2. Vaiko amžiaus tarpsniai:
2.1. naujagimis – nuo gimimo iki 28 dienų amžiaus;
2.2. kūdikis – nuo gimimo iki 1 metų amžiaus;
2.3. ankstyvojo amžiaus vaikas – nuo 1 iki 4 metų amžiaus;
2.4. viduriniojo amžiaus vaikas – nuo 4 iki 10 metų amžiaus;
2.5. paauglys – nuo 10 iki 18 metų amžiaus.
3. Profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išaiškinti ir
koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo
augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo
įstaigą ir pan.
4. Vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo tikslas – ankstyvas vaikų, turinčių raidos
sutrikimų riziką, išaiškinimas ir siuntimas toliau tirti bei gydyti.
5. Vaikų, pilnamečių mokinių sveikatos ir vaikų psichomotorinės raidos tikrinimas
atliekamas licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas turinčioje įstaigoje, kurioje asmuo
yra prirašytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.
583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ nustatyta
tvarka (toliau – prirašytas). Vaikų sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis
šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas (jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą) yra
pasirinkęs. Pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis
šeimos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs vadovaudamasis 2000 m.
geužės 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių
sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
nustatytais vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos
tikrinimo reikalavimais.
6. Vaikų ir pilnamečių mokinių dantų ir burnos higienos būklę pagal kompetenciją tikrina ir
informavimo dantų ir burnos ligų profilaktikos klausimais paslaugą teikia gydytojas odontologas arba
gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas.
7. Sveikatą tikrinantys specialistai, esant indikacijų ar poreikiui tikslinti diagnozę, paskiria
tyrimus, nustato jų dažnumą, siunčia kito reikiamos profesinės kvalifikacijos specialisto konsultacijos
ar atlikti diagnostinių tyrimų vaiko amžiaus tarpsnius bei periodiškumą.
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II SKYRIUS
PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO
REIKALAVIMAI IR TVARKA
12. Pilnametis mokinys, vaikas, jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą informuojami apie
higienos įgūdžius, o švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal
įstatymą informuojami, kaip nuolat prižiūrėti odą, nagus, plaukus, kaip tikrinti dėl utėlių ir niežų.
13. Duomenis apie profilaktinį sveikatos tikrinimą nurodytą 5 ir 6 punktuose specialistai
įrašo į:
13.1. formą Nr. 025-112/a „Vaiko sveikatos raidos istorija“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų
sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų
formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025-112/a), jeigu buvo patikrinta vaiko sveikata;
13.2. formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų
sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų
patvirtinimo“, jeigu buvo patikrinta pilnamečio mokinio sveikata.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą
ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užpildomas Vaiko sveikatos
pažymėjimas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos
pažymėjimas“ patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. E027-1)1, kuriame įrašomi reikiami duomenys,
išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.
15. Esant ESPBI IS arba įstaigos vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, forma
E027-1 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą.
16. Jeigu nepasibaigus formos Nr. E027-1 galiojimo laikui vaiko ar pilnamečio mokinio
sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų
bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši
informacija įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos
apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, kuri
pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.
161. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją
ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio
patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos
paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas
sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo
įstaigą:
161.1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba
toje pačioje ugdymo įstaigoje;
161.2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo
nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba
specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.“
(pakeista 2020-07-24 įsak. Nr. V-113)
Nuo 2020-01-01 pildoma tik elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, 2019
m. gegužės 14 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V- 565 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 ,,Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027 – 1/A ,,Vaiko sveikatos
pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo.
1

4
17. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, pilnamečiam mokiniui ar švietimo ar
kitą ugdymo įstaigą lankančiam vaikui (jo tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą)
pageidaujant, išduodama formos Nr. E027-1 kopija.
18. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1
metus nuo užpildymo dienos.
19. Sudėtingais atvejais (kai dėl medicininių priežasčių reikia priimti individualius
sprendimus) išvadą ar rekomendacijas dėl tinkamumo dėl medicininių priežasčių lankyti švietimo ar
kitą įstaigą pateikia gydytojų konsultacinė komisija.
______________

PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
4 priedas
STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ
NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
Tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali, užbaigęs profesinio
mokymo programą, dirbti pagal pasirinktą specialybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 „Dėl asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų,
kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašo ir asmenų nuo 13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo
16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos“.
1. Sveikatą tikrina pirminės sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojas ar vaikų ligų
gydytojas.
2. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 patvirtintu „Asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų,
kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašu“.
3. Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas tikrindamas sveikatą, turi teisę esant medicininių
parodymų siųsti pas kitus specialistus, skirti papildomus tyrimus.
4. Sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), išvada apie
tinkamumą mokytis ar dirbti pagal pasirinktą specialybę – į „Stojančio į mokymo įstaigą ir
įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (F086/a).
_______________________________________________
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PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
5 priedas
SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
1.1. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei
dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą.
1.2. Profilaktiškai sveikatą tikrina sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, ir
sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių – profilaktinius sveikatos tikrinimus
atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, privalomai arba prireikus
konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria
privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;
1.3. Sportuotojų sveikatą tikrinantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys ir vaikų ligų
gydytojai:
1.3.1. įvertina tiriamojo sveikatos bei funkcinę būkles;
1.3.2. siunčia, esant indikacijų, pas kitus specialistus konsultuotis ir tirtis;
1.3.3. daro išvadą apie tiriamojo asmens galimybes lankyti pasirinktos sportinės veiklos
pratybas ir dalyvauti varžybose („sveikas“, „gali dalyvauti pasirinktos sporto šakos treniruotėse ir
varžybose“), teikia atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio intensyvumo, traumų
profilaktikos, nurodo pakartotinės patikros datą;
1.3.4. pagal kompetenciją gydo sportininkus ir sportuotojus;
1.3.5. sudėtingais atvejais pirminės sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinę sveikatos
patikrą atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys ir vaikų ligų gydytojai siunčia
sportuojančius asmenis į artimiausius sporto medicinos centrus.
1.4. Profilaktinio sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys pažymimi asmens sveikatos istorijoje
(forma Nr. 025a) arba vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112a).
1.5. Sportuotojų sveikatą tikrinantys vaikų ligų ir šeimos medicinos paslaugas teikiantys
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai vadovaujasi sporto šakų klasifikacija pagal
dinaminio ir statinio fizinio krūvio (toliau – SDK klasifikacija) poveikį, periodiškumą ir paslaugų
mastą nustatytą Sveikatos apsaugos ministro įsakyme.
_______________________
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Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
6 priedas
NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠAS
1. Sveikatos tyrimų, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apimtis ir dažnius,
kompetencijas nustato LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301
,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais), (toliau - Įsakymas).
2. Įsakyme numatytus tyrimus pagal kompetenciją atlieka šeimos medicinos paslaugas
teikiantis gydytojas kartu su bendrosios praktikos slaugytoju, bendruomenės slaugytoju.
_______________________________

PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
7 priedas
VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka
minimalias sveikatos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems
atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius,
savaeiges mašinas ir mechanizmus.
2. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių
sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Apraše
vartojamos sąvokas ir apibrėžimai atitinka ministro įsakyme vartojamas sąvokas ir apibrėžimus.
3. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatyme (toliau – Saugaus eismo įstatymas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.
II. ASMENS SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA
4. Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą profilaktiniame kabinete užpildo ir pasirašo
Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) ir kitus klausimynus2.
5. Kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus/vaikų ligų gydytojas. Šie
gydytojai paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi LR Sveikatos apsaugos ministro 2000
m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“
įsakymu, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę:
5.1. Šeimos gydytojas arba vidaus/vaikų ligų gydytojas, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas
pacientas dėl medicininių priežasčių negali vairuoti visų kategorijų transporto priemonių, tikrinimo
netęsia ir tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę elektroninę
kortelę) (toliau – F Nr. 025/a), atspausdina ir įklijuoja į ambulatorinę kortelę.
5.2. Pacientų, kurie prisirašę prie įstaigos, psichikos sveikatą tikrina Ukmergės PSPC Psichikos
sveikatos centro gydytojas psichiatras. Vaikų psichikos sveikatą tikrina gydytojas vaikų ir paauglių
psichiatras, o jeigu jis psichikos sveikatos centre nedirba – gydytojas psichiatras;
6. Medicinos dokumentų išrašas pagal F 025/a, F 003/a (toliau – forma F Nr. 027/a) išduodamas tuo
atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatos būklės į kitą asmens SPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai
jis siunčiamas tikrintis pas kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojus. Siuntimas išduodamas
elektronine forma, esant reikalui atspausdinamas.
7. Prisirašę prie Ukmergės PSPC pacientai, norintys tikrintis sveikatą:
7.1. pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
7.2.nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti,
7.3. pateikia vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);
7.4. pateikia Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F 048/a) – jei privalomai
periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį. Tikrinant 2 grupės kategorijų
transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vadovaujamasi ir Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių
poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (gali būti keičiamos LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu).
2
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sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301, o tikrinant vairuotojų, kurių darbas
susijęs su keleivių vežimu (autobusų, mikroautobusų ir kt.), sveikatą, vadovaujamasi ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama
dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir šiuo įsakymu (10 priedas).
8. Neprisirašę prie Ukmergės PSPC pacientai, norintys tikrintis sveikatą: nurodo, kokių kategorijų
transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia 7 punkte nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš šeimos
arba vidaus/vaikų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir F Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos
sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro.
9. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama ELEKTRONINĖ vairuotojo sveikatos patikrinimo
medicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a), įvedant duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros sistemoje (toliau – ESPBI IS).
10. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau šiais
atvejais:
10.1. asmens sveikatos priežiūros specialistui nurodžius;
10.2. siunčiant policijai;
10.3. darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį;
10.4. asmeniui pageidaujant.
11. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis
nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą, nurodytą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtinto aprašo (5 lentelė) (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti,
šeimos ar vidaus / vaikų ligų ir kiti tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo
asmeniniu spaudu.
12. Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu arba
elektroniniu parašu ESPBI IS GKK pirmininkas arba kitas vadovo įsakymu paskirtas asmuo. Galutinė
išvada įrašoma tik esant gydytojo psichiatro išvadai, ar pacientas gali vairuoti.
13. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama elektroniniu komisijos
pirmininko parašu.
14. Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių
poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos
patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).
15. Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones (nurodant kategoriją (-as) daroma,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301
,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ aprašo 3 lentelėje „Minimalios
sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio
varomą transporto priemonę“ išvardytas ligas ir sveikatos problemas, dėl kurių ribojama teisė vairuoti
transporto priemones, bei to paties aprašo 5 lentelėje išvardytus apribojimus dėl medicininių priežasčių.
16. Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių
registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu arba
registruojami kita teisės aktuose nustatyta tvarka.
17. Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius,
moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 2
lentelėje „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į
mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą
arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.
18. Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais
jaunesniems nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas amžius, nuo
kurio leidžiama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę. Tais atvejais, kai minimalų
vairuotojų amžių nustato ne šis įstatymas, o kiti teisės aktai, taikomos atitinkamų teisės aktų nuostatos.
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19. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti
negali, raštu (arba elektroniniu būdu) informuoja savo sveikatos priežiūros įstaigos administraciją, o jos
įgaliotas asmuo nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 darbo dienas raštu informuoja policijos
komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą ar Lietuvos kelių policijos tarnybą apie asmenis, kurie
dėl sveikatos būklės negali vairuoti traktorių ir (arba) savaeigių mašinų, o apie asmenis, kurie dėl sveikatos
būklės negali vairuoti kitų transporto priemonių – valstybės įmonę „Regitra“. Informacija, kad asmuo dėl
sveikatos būklės vairuoti negali, pateikiama nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir
kito sveikatos patikrinimo laiką.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Atlikus profilaktinį sveikatos tikrinimą F Nr. 086/a ir (arba) F Nr. 083-1/a išduodama pacientui,
kuris pats ją pateikia mokymo įstaigai arba įstaigai, išduodančiai ar grąžinančiai vairuotojo pažymėjimą
arba pratęsiančiai jo galiojimą (valstybės įmonei „Regitra“, policijos įstaigai).
22. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie
tinkamumą vairuoti sprendžia Ukmergės PSPC GKK.
23. Pacientas, nesutinkantis su GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį Ukmergės PSPC
vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________

PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
8 priedas
NORINČIŲJŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ SVEIKATOS TIKRINIMO
TVARKOS APRAŠAS
1. Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai:
1.1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymas.
Nr. 221 ,,Dėl fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos
aprašo bei ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);
1.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 03 02 įsakymas Nr. 107 „Dėl asmenų, norinčių
įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos;
1.4. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (su vėlesniais pakeitimais
ir papildymais).
1.5. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 12 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių
įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos
patvirtinimo“.
2. Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti civilinį ginklą, prieš profilaktinį sveikatos
patikrinimą, turi pateikti:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.2. neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – ir policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens
siuntimą;
2.3. darbovietės, seniūnijos ir kitų institucijų charakteristika (nurodyti objektyvius duomenis
suteikusios įstaigos pavadinimą, atsakingą asmenį). Seniūnijos charakteristikas gali išduoti ir
elektroninėmis priemonėmis: šiuo atveju naudojami Lietuvos Respublikos gyventojų registro,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
informacinės sistemos duomenys;3
2.4. gydytojo psichiatro, dirbančio paciento teisės aktų nustatyta tvarka pasirinktoje ASPĮ,
teikiančioje pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (psichikos sveikatos
centre, prie kurio asmuo yra prisirašęs arba prie kurio asmuo yra priskirtas, kaip prie sudariusio
sutartį su asmens pasirinkta pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ dėl pirminės
ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo) (toliau – PSC), išduotą Medicinos
dokumentų išrašą – užpildytą formą Nr. 027/a (toliau – forma Nr. 027/a), patvirtintą įsakymu Nr.
515, kuriame įrašyta:
2.4.1. kad pacientui pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros
paslaugos nėra teiktos arba;
2.4.2. kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios;
2.4.3. išvada dėl paciento psichikos sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklą,
patvirtinta gydytojo psichiatro parašu ir asmeniniu spaudu bei PSC įstaigos oficialiu antspaudu.
2.5. Pacientas, norintis tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje nėra prisirašęs, papildomai pateikia:
2.5.1. formą Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos
paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, kurioje įrašyta, kada ir
kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teiktos pacientui;
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-12-17 įsakymas Nr. 751 ,,Dėl asmenų, norinčių įsigyti
civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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2.5.2. gydytojo psichiatro, dirbančio PSC, prie kurio prisirašęs pacientas, išduotą formą Nr.
027/a, kurioje įrašyta, kad pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos pastarųjų 10 (dešimties)
metų laikotarpiu (arba už PSC pacientui teikiamų ar teiktų pirminės psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų laikotarpį) nėra teiktos arba, kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos,
nurodant, kada ir kokios.
3. Prieš profilaktinį sveikatos patikrinimą atsinešti užpildytą arba užpildyti Sveikatos
patikrinimo klausimyną.
4. Sveikatos tikrinimo, tyrimų duomenis ir išvadą dėl asmens sveikatos būklės tinkamumo
gauti leidimą įsigyti ginklą kiekvienas tikrinantis gydytojas, vadovaudamasis Sąrašu, įrašo į formą
Nr. 025/a ir į formą Nr. 049/a. 16.
5. Atlikus sveikatos tikrinimą, galutinę išvadą: „dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti
ginklą“ arba „dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į formą Nr. 025/a ir į formą
Nr. 049/a įrašo GKK pirmininkas arba kitas vadovo įsakymu paskirtas asmuo, vadovaudamasis
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės
komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo
31 d. įsakymu Nr. V-172 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros
įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. 172), bei
Sąrašu, įvertinęs tyrimų duomenis, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo užpildytoje
atitinkamoje formoje Nr. 025/a arba formoje Nr. 027/a įrašytas išvadas ir gydytojo psichiatro
užpildytoje formoje Nr. 027/a įrašytas išvadas, visų konsultavusių gydytojų išvadas, pasirašo ir
patvirtina savo asmeniniu spaudu ir ASPĮ, kurioje dirba, antspaudu.
6. Forma Nr. 049/a registruojama įsakymo Nr. V-172 nustatyta tvarka. Medicininio
patikrinimo išvada galioja 5 (penkerius) metus.
7. Elektroninė forma Nr. 049/a išduodama ir registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Asmens, turinčio galiojančią sveikatos tikrinimo išvadą, sveikata gali būti tikrinama
anksčiau nei po 5 (penkerių) metų, jeigu siunčia policija, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, nurodęs
neeilinio tikrinimo priežastį.
9. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės
negali gauti leidimo įsigyti ginklą, informuoja savo ASPĮ administraciją, o jos įgaliotas asmuo
nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja teritorinę policijos
įstaigą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, kad asmuo dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo
įsigyti ginklų, nurodydamas tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir kito sveikatos
patikrinimo laiką.
10. Atlikus sveikatos tikrinimą, ASPĮ užregistruota forma Nr. 049/a išduodama pacientui, kuris
pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.
11. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais (kai reikia priimti individualius sprendimus) dėl asmens
sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ginklą sprendžia ASPĮ GKK.
12. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais, kai sprendžiami klausimai dėl galimybės įsigyti ginklą
dėl psichikos sveikatos būklės, sprendžia psichikos sveikatos priežiūros įstaigos GKK, sudaryta iš
gydytojų psichiatrų.
13. Pacientas, nesutinkantis su sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme.

_____________________________

PATVIRTINTA
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Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
9 priedas
VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
Tikrinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti asmens, vykstančio į užsienį, sveikatos būklę.
1. Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami
į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar
turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės
organizatoriai.
2. Sveikatos tikrinimą organizuoja šeimos gydytojas arba vidaus ligų (vaikų ligų) gydytojas
vadovaudamasis LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais).
3. Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos,
užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie
išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.
4. Įvedus vykstančių į užsienį privalomą sveikatos draudimą, tikrinant išvykstančiųjų
sveikatą reikia vadovautis draudimo dokumentais nustatyta tvarka.
5. Tikrinantis sveikatą, reikia turėti asmens dokumentą su fotonuotrauka.
6. Tikrinant sveikatą atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, keliamus reikalavimus ir
medicinines indikacijas arba darbą, kurį rengiamasi dirbti, gali būti atliekami tyrimai,
imunoprofilaktikos ir kitos sveikatinimo priemonės nurodyti.
7. Šeimos gydytojas, vidaus ligų (vaikų ligų) gydytojas, esant indikacijų, gali siųsti pas kitus
specialistus.
8. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų sveikatos priežiūros
įstaigų, o šios privalo tokią informaciją teikti.
9. Prireikus vadovaujamasi vairuotojų. sveikatos tikrinimo tvarka.
10. Vykstant į epidemiologiškai pavojingas šalis, reikalingas sertifikatas (pažyma) apie
skiepus. Siuntimą skiepyti (F 027/a), būtinai nurodant, kad nėra kontraindikacijų, išduoda sveikatą
tikrinantis gydytojas.
11. Vykstant į kai kurias užsienio šalis, būtina turėti ŽIV antikūnų tyrimo sertifikatą, kurį
išduoda Lietuvos AIDS profilaktikos centras (Liubarto g. 20, Vilnius, tel. 75 12 49) ar kitos šiuos
tyrimus atliekančios laboratorijos.
12. Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F
025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis šeimos gydytojas, vidaus ligų (vaikų ligų)
gydytojas ir įrašo į vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą (F 082/a). Išduotos pažymos
registruojamos.
13. Gali būti užpildomi ir kiti dokumentai, pateikti užsienio šalies ambasados, Lietuvos
darbo biržos, draudimo ar kitų įstaigų.
14. Išduotą pažymą-sertifikatą ar kitą dokumentą, kuriame pateikti duomenys apie
išvykstančiojo sveikatos būklę (diagnozuotas ligas, atliktus tyrimus ir skiepijimus) gydytojas
tvirtina asmeniniu antspaudu, parašu ir gydymo įstaigos antspaudu.
15. Pažymos (sertifikato) galiojimo terminas priklauso nuo šalies, į kurią išvykstama,
reikalavimų.
Pažymos konsuliniam jų legalizavimui, išduodamos asmenims, vykstantiems į užsienį,
privalo būti patvirtintos žodžiu „tvirtinu“, įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu tvirtinamojo
dokumento apatiniame kairiajame kampe (kiekvienas pažymos lapas tvirtinamas atskirai).
16. Asmenų, sergančių ūmiomis, užkrečiamosiomis infekcinėmis, venerinėmis ar odos
ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu sveikata dėl išvykimo į užsienį netikrinama.
17. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima,
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vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.
Sudėtingus ir neaiškius sveikatos tikrinimo klausimus sprendžia bei galutinę išvadą
konfliktinių situacijų atveju pateikia asmens sveikatos įstaigos gydytojų konsultacinė komisija
(GKK).
18. Informacija apie ligas, nuo kurių reikia pasiskiepyti išvykstant į užsienio šalį, teikiama:
Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos aplinkos skyriuje (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8
22) 61 07 59);
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centre (Rožių al. 4a, Vilnius, tel.: (8 22) 22 73
63, 22 76 73);
Alytaus visuomenės sveikatos centre (Savanorių g. 4, Alytus, tel. (8 235) 5 11 82);
Kauno visuomenės sveikatos centre (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 27) 73 44 03);
Klaipėdos visuomenės sveikatos centre (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 26) 21 22 22);
Marijampolės visuomenės sveikatos centre (Žemaitės g. 14, Marijampolė, tel. (8 243) 5 05
15);
Panevėžio visuomenės sveikatos centre (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 25) 46 10
81);
Šiaulių visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 21) 42 09 03);
Tauragės visuomenės sveikatos centre (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. (8 246) 5 24 54);
Utenos visuomenės sveikatos centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 239) 5149);
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centre (Vytauto g. 87,
Trakai, tel. (8 238) 5 25 73);
Vilniaus visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 16, Vilnius, tel. (8 22) 22 40 98).

___________________________________________

PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
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10 priedas
(pakeista 2020-07-24 įsak. Nr. V-113)
ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ
RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS),
PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai)
darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos
pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo
tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.
2. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių
poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato įsidarbinančiųjų ir darbuotojų, kurie siekia dirbti ar dirba darbus, įrašytus į Pavojingų darbų
sąrašą, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1386 „Dėl
Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ arba darbo aplinkoje, kurioje įvertinus riziką, atsižvelgiant į
Profesinės rizikos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu
Nr. A1-159/V-612 „Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo“, nustatyti rizikos veiksniai,
išankstinio (prieš pradedant darbą ar veiklą), periodinio (darbo metu ar kai veikla yra tęsiama) bei
neeilinio (nesilaikant nustatyto periodiškumo) privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslą,
vietą, tvarką: periodiškumą, sveikatos tikrintojus, privalomus tyrimus, kontraindikacijas,
dokumentų įforminimą ir kontrolę.
3. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant
į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai, vadovaujantis šiuo Aprašu
bei Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams,
tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis
ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir kitų darbuotojų saugą
ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
4. Aprašu nustatyta tvarka taikoma atsižvelgiant į konkretų pavojingą darbą ir (ar)
kenksmingą veiksnį. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą,
kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir
mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka
priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais –
pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis, išskyrus kai Lietuvos Respublikos Vyriausybei
paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu
sustabdomas arba apribojamas darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas. Šiuo atveju
darbuotojų sveikatos tikrinimo periodiškumas netaikomas ir darbuotojams išduotos F Nr. 047/a ir
F Nr. 048/a, kurių galiojimas baigėsi ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki ekstremaliosios
situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu paskelbimo dienos arba paskelbimo
metu, laikomos galiojančio-mis darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimo apribojimo ar
sustabdymo laikotarpiu ir 3 mėnesius po šio apribojimo ar sustabdymo termino pabaigos.
(4 p. pakeistas 2020-07-24 įsak. Nr. V-113)

5. Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas:
5.1. apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos
veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
5.2. įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
5.3. įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis
galimos profesinės rizikos sąlygomis;
5.4. siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.
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6. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos atitinka darbuotojų saugą ir sveikatą
reglamentuojančiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
II. PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA
7. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį
tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo
medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę
knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – įsakymas Nr. 515), nurodant:
7.1. vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;
7.2. kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;
7.3. pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;
7.4. metines efektinės apšvitos dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos
higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;
7.5. F Nr. 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei
darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu.
8. Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, pacientas Ukmergės PSPC turi
pateikti:
8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
8.2. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a,
kuriose nurodytus profesinės rizikos veiksnius šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas
įrašo į paciento Asmens sveikatos istoriją (toliau – F Nr. 025/a) ir patvirtina savo parašu ir
asmeniniu spaudu;
9.3. jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą Medicinos dokumentų išrašą
pagal F 025/a, F 003/a (toliau – F Nr. 027/a), patvirtintą įsakymu Nr. 515;
9.4. ASPĮ, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, šeimos medicinos
paslaugas teikiančio gydytojo užpildytą F Nr. 027/a (jei asmuo tikrinasi kitoje ASPĮ, nei yra
prisirašęs).
10. Privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas
teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) valandų darbo
medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede
nurodytų kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir, esant indikacijų, skirdami privalomus arba kitus
tyrimus:
10.1. F Nr. 027/a užpildoma ir išduodama tuo atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatos
būklę į kitą ASPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai jis siunčiamas tikrintis pas kitų reikiamų
profesinių kvalifikacijų gydytojus bei atsakant siuntusiam konsultuoti gydytojui;
10.2. F Nr. 027/a pildydamas gydytojas psichiatras nurodo, kad nėra įregistruota asmeniui
teiktų sveikatos priežiūros paslaugų arba – nurodomos suteiktos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos. Pacientų psichikos sveikatą tikrina ASPĮ, prie kurios jie prisirašę, aptarnaujančio
psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras, kuris tikrinimo rezultatus įrašo į F Nr. 025/a ir į
ASPĮ antspaudu patvirtintą F Nr. 027/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu;
10.3. tikrinantis sveikatą bet kurios profesinės kvalifikacijos ir šeimos medicinos paslaugas
teikiantis gydytojas gali kreiptis informacijos apie paciento sveikatos būklę į kitą ASPĮ, o
pastarosios tokią informaciją privalo teikti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
10.4. šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, įvertinęs tyrimų rezultatus,
konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas bei kontraindikacijas, daro išvadą apie
asmens profesinį tinkamumą.
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11. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenis bei išvadą dėl profesinio tinkamumo kiekvienas
tikrinantis sveikatą gydytojas įrašo į F Nr. 025/a.
12. Išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“
(nurodant kaip), „dirbti negali“ įsidarbinančiam – į F Nr. 047/a, dirbančiajam – į F Nr. 048/a įrašo
šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas.
13. Tikrinamiesiems dėl darbo su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais bei
pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais gydytojas turi
nurodyti, kad medicininė priežiūra turi būti tęsiama ir pasibaigus jų poveikiui.
14. Darbuotojų, dirbančių su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais, pavojingomis
kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais sveikatos tikrinimo ir tyrimo
duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 40 metų baigus dirbti su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais
produktais bei pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais.
15. Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, sveikatos tikrinimo ir
tyrimo duomenys bei įrašai apie tinkamumą dirbti turi būti saugomi visą darbuotojo veiklos
laikotarpį ir jam pasibaigus tol, kol darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, taip pat – ne
mažiau kaip 30 metų baigus dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
16. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, pacientui praneša apie su juo
asmeniškai susijusius jo profilaktinio sveikatos tikrinimo rezultatus, taip pat informuoja ir pataria,
koks sveikatos tikrinimas reikalingas jam, pasibaigus kenksmingo rizikos veiksnio poveikiui.
Gydytojas įrašo F Nr. 025/a, kad suteikė pacientui informaciją, ir nurodo kokią.
17. Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas gali pasiūlyti darbdaviui
atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui siųsti darbuotoją neeilinio sveikatos tikrinimo:
17.1. jei nustatoma rizika darbuotojų sveikatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 V-1025 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe
nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų
patvirtinimo“;
17.2. jei nustatoma, kad dirbtinės optinės spinduliuotės veikimas viršija ribines vertes, jeigu
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A1-366/V-1025 „Dėl darbuotojų apsaugos
nuo dirbtinės optinės spinduliuotės keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ numatyto įvertinimo ir
matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar nustatomas neigiamas poveikis sveikatai (įskaitant ligas
ir sveikatos problemas), jei šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas nusprendžia, kad to
priežastis – dirbtinės optinės spinduliuotės poveikis darbe;
17.3. jei nustatoma, kad darbuotoją veikia triukšmas, viršijantis kasdienio triukšmo viršutinę
ekspozicijos vertę, jis turi teisę, kad jo (jos) klausą patikrintų gydytojas otorinolaringologas.
Profilaktinė audiometrija taip pat taikoma darbuotojams, kuriuos veikiantis triukšmas viršija
kasdienio triukšmo žemutinę ekspozicijos vertę, jeigu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų
patvirtinimo“ numatyto įvertinimo ir matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai. Tokio patikrinimo
tikslas yra anksti diagnozuoti galimą klausos praradimą dėl triukšmo ir išsaugoti klausą;
17.4. jei mechaninės vibracijos poveikis darbuotojui yra toks, kad dėl jo gali pasireikšti liga
ar kenksmingi sveikatai padariniai, ar tikėtina, kad liga ar kenksmingi sveikatai padariniai
pasireiškia esant konkrečioms darbuotojo darbo sąlygoms, bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad
darbuotojus veikia vibracija, kurios veikimo vertės viršija Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. A1-55/V-91 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų
patvirtinimo“ nustatytas vertes;
17.5. tikrinant sveikatą asmenims, dirbantiesiems su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais – vadovautis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.
17.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
18. Ukmergės PSPC gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę,
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nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su
ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio
tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
19. Asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių
moterų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems nustatytas nepilnas darbingumo lygis privalomi sveikatos
tikrinimai:
19.1. tikrinant sveikatą asmenims iki 18 metų amžiaus – vadovautis Asmenų iki aštuoniolikos
metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl Asmenų
iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą
nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų
veiksnių sąrašo patvirtinimo“;
19.2. tikrinant sveikatą nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms
moterims – vadovautis Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims
kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar
krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo
patvirtinimo“;
19.3. dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo galimybės dirbti
konkretų darbą sprendžia šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, gavęs Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo
išvadą.
191. Tikrinant asmenų, siekiančių verstis ar besiverčiančių bendrosios slaugos praktika,
akušerijos praktika ar medicinos praktika sveikatą, papildomai vadovautis Ligų, trukdančių verstis
bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika sąrašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl Ligų,
trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašo
patvirtinimo.
(papildyta 191 punktu 2020-07-24 Nr. V-113)

III. LIGŲ IR SVEIKATOS PROBLEMŲ, DĖL KURIŲ DRAUDŽIAMA DIRBTI DARBO
APLINKOJE PROFESINĖS RIZIKOS (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR)
PAVOJINGAS DARBAS) SĄLYGOMIS, SĄRAŠAS (BENDROSIOS
KONTRAINDIKACIJOS)
20. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos
sąlygomis:
20.1. piktybiniai navikai (po gydymo, sprendžiama individualiai);
20.2. bet kurios lokalizacijos tuberkuliozė su mikrobakterijų išskyrimu;
20.3. jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų ligos (sąnarių, stuburo) su nuolatiniais,
trukdančiais atlikti profesinius veiksmus, funkcijos sutrikimais (esant atramos judėjimo funkcijos
sutrikimams, jei jie koreguojami specialiomis priemonėmis, individualiu atveju dėl galimybės
dirbti sprendžia gydytojas ortopedas traumatologas);
20.4. dekompensuota glaukoma.
21. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti darbus, įrašytus į
pavojingų darbų sąrašą:
21.1. organinės centrinės nervų sistemos ligos su nuolatiniais funkcijos sutrikimais;
21.2. lėtiniai ir dažnai pasikartojantys psichikos sutrikimai ir jiems prilygstančios būklės
paūmėjimo metu, kai reikalingas aktyvus psichiatro stebėjimas ir gydymas;
21.3. epilepsija G40;
21.4. lėtinės kraujotakos sistemos ligos:
21.4.1. nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai su
hemodinamikos sutrikimais I47.2;
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21.4.2. nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais I44.2;
21.4.3. sunkios lėtinės kraujotakos sistemos ligos su nepakankamumu I50–I52, funkcinė
klasė pagal NYHA IV, stadija D; (esant sunkiems širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimams,
juos koregavus, individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas kardiologas);
21.5. lėtinės kvėpavimo takų ligos J41–J47, kai yra indikacijų gydyti ilgalaike
oksigenoterapija;
21.6. cukrinis diabetas, gydomas insulinu, sulfonilkarbamidais ar glinidais, esant
hipoglikeminėms būklėms, ir kiti gliukozės apykaitos ir kasos vidinės sekrecijos funkcijos
sutrikimai E10.0–E14.0; E15 (individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas
endokrinologas).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas atsako už sveikatos tikrinimo kokybę ir įrašo
tikrinimo rezultatus į F Nr. 025/a, jei reikia – ir į F Nr. 027/a.
23. Privalomai profilaktiškai patikrinus asmens sveikatą, darbdaviui atstovaujančio ar jo
įgalioto asmens prašymu gali būti apibendrinami rezultatai, pateikiamos rekomendacijos dėl
įdarbinimo.
24. Po privalomo profilaktinio periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo darbdaviui
atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti surašomas protokolas.
25. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos patikrinimą F Nr. 086/a, F Nr. 047/a, arba F
Nr.048/a išduodama asmeniui, kuris pats ją pateikia mokymo įstaigai arba darbdaviui
atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.
26. Pasitikrinę sveikatą asmenys, stojantys mokytis – mokslo ar mokymo įstaigai,
įsidarbinantys ar darbuotojai – darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui pateikia formas
(stojantys mokytis – F Nr. 086/a įsidarbinantys – F Nr. 047/a, darbuotojai – F Nr. 048/a),
patvirtintas įsakymu Nr. 515, kurios turi būti saugomos šio ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Kiekvienas to paprašęs darbuotojas, gali susipažinti su savo asmenine medicinine
dokumentacija.
28. Sveikatos tikrinimo ir jo dokumentacijos kontrolę gali vykdyti Vidaus medicinos audito
grupė. F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a įrašus turi teisę tikrinti darbdavys arba jo įgaliotas asmuo,
Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys.
29. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam
asmeniui ir darbuotojui.
30. Įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, todėl darbdaviui atstovaujantis ar
jo įgaliotas asmuo, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti F Nr. 048/a patvirtintą kopiją, o F
Nr. 048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.
31. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais,
šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo siuntimu, įvertinusi konkrečios profesinės
kvalifikacijos gydytojo išvadą, apie tinkamumą dirbti sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija.
32. Jei privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo metu asmeniui įtariama profesinė liga,
apie ją pranešama, vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl profesinių ligų
tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.
33. Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta tvarka.
_____________________
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PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-227
11 priedas
ASMENŲ, ATVYKUSIŲ TIKRINTIS SAVO NORU, PROFILAKTINIŲ
SVEIKATOS TIKRINIMŲ (TARP JŲ – ASMENŲ, NORINČIŲ SUSITUOKTI
IR KT.) TVARKOS APRAŠAS
1. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų, jei teisės aktai nenumato kitaip,
periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato Ukmergės PSPC šeimos medicinos
paslaugas teikiantis gydytojas, vaikų ligų gydytojas.
2. Informacija apie tyrimų rezultatus yra konfidenciali, pateikiama tik sveikatą pasitikrinusiam
asmeniui.
3. Civilinės metrikacijos biurui pateikiama pažyma (F 046/a), informuojanti apie atliktą
sveikatos pasitikrinimą (nepateikiant ligos diagnozės ir kitų išvadų).

_________________________
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PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2020 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-113

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ
PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ
LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
išankstinių (prieš įsidarbinant), periodinių (dirbant) ir neeilinių privalomų profilaktinių sveikatos
tikrinimų (toliau – sveikatos tikrinimo) reikalavimus ir sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarką.
2. Sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka šiame
Apraše nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.
3. Aprašas taikomas vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių pramoginių
laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams ir Ukmergės pirminės sveikatos
priežiūros centrui, kur tikrinama šiame punkte nurodytų asmenų sveikata.
4. Aprašas netaikomas karinio laivyno, karinio laivyno pagalbinių laivų, pakrančių apsaugos
laivų personalui.
5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos
įstatyme vartojamas sąvokas.
6. Vidaus vandenų transporto specialistais arba įgyti teisę valdyti motorinį pramoginį laivą,
kitas motorines plaukiojimo priemones asmenų sveikata tikrinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ Jūrininkų ir vidaus vandenų
transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių
laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo nustatytais kriterijais.
II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA
7. Asmenys, dirbantys ar norintys įsidarbinti vidaus vandenų transporto specialistais arba
įgyti teisę valdyti motorinį pramoginį laivą, kitas motorines plaukiojimo priemones, privalo
pasitikrinti sveikatą prieš pradedant darbą ar veiklą (toliau – įsidarbindami), o dirbančiųjų sveikata
tikrinama periodiškai, kaip nurodyta šio Aprašo III skyriuje, vadovaujantis šiuo Aprašu bei
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu
Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ Jūrininkų ir vidaus
vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo
priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 1 priedo „Minimalūs sveikatos būklės
reikalavimai, taikomi jūrininkams ir vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių
pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams“ nuostatas.
8. Prieš sveikatos tikrinimą Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre asmuo,
nurodytas Aprašo 7 punkte (toliau – pacientas), pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelę arba pasą). Pacientas užpildo ir pasirašo Vidaus vandenų transporto
specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių
laivavedžio Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną4), kuri įklijuojama į gydytojo
4

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-319
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“.
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pildomą jo Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – forma Nr. 025/a), patvirtintą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515
saugomą įstaigoje, kurioje tikrinama paciento sveikata.
9. Sveikatą tikrinantys gydytojai turi teisę gauti informaciją apie tikrinamojo asmens
sveikatos būklę iš kitų ASPĮ bei privačiai dirbančių gydytojų, o pastarieji tokią informaciją privalo
teikti teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Prieš įsidarbinimą vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų
ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatą tikrina gydytojas psichiatras
(psichikos sveikatos centre, prie kurio asmuo yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, arba
psichikos sveikatos centre, prie kurio, kaip prie sudariusio sutartį su asmens teisės aktų nustatyta
tvarka pasirinkta pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ dėl pirminės
ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, asmuo yra priskirtas). Gydytojas
psichiatras nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali
dirbti vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Išvadą
įrašo į formą Nr. 025/a ir į įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos Medicinos dokumentų išrašą (forma
Nr. 027/a) iš jo formos Nr. 025/a (toliau – forma Nr. 027/a).
11. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikata tikrinama ASPĮ, turinčioje licenciją teikti asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, kurioje pacientas teisės aktų nustatyta tvarka yra prisirašęs, arba
kitoje ASPĮ, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pastaruoju atveju
pacientas pateikia pasirinktoje ASPĮ dirbančio šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo,
prie kurio jis yra prisirašęs, užpildytą formą Nr. 027/a apie jam per laikotarpį nuo praeito sveikatos
tikrinimo (tikrinant pirmą kartą – už pastarųjų 5 (penkerių) metų laikotarpį) teiktas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas.
12. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžių, kuriems reikia sveikatos pažymėjimo dėl vykdomų funkcijų,
sveikatą tikrina ASPĮ šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai (šeimos gydytojas, vidaus
ligų gydytojas) arba darbo medicinos gydytojas, įvertinę gydytojo psichiatro bei kitų reikiamų
profesinių kvalifikacijų gydytojų tikrinimų išvadas, įrašytas formoje Nr. 027/a.
13. Gydytojai, tikrinantys vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių
laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatą, paskiria tyrimus ir nustato jų
dažnumą, vadovaudamiesi savo profesinės kvalifikacijos gydytojo Lietuvos medicinos norma,
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, šiuo Aprašu, Neinfekcinių ligų
profilaktikos ir kontrolės tvarka bei kitais teisės aktais, ir atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.
14. Visais atvejais paciento regėjimo aštrumą, spalvų jutimą tikrina gydytojas oftalmologas,
o klausą – gydytojas otorinolaringologas. Jie nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių
pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę
grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Išvadą įrašo į formą Nr. 025/a ir, jei reikia, į formą Nr. 027/a.
15. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi formoje Nr. 025/a. Gydytojai nustato
paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti vidaus
vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra.
16. Aprašo 12 punkte nurodytas sveikatą tikrinantis gydytojas į formą Nr. 025/a įrašo
apibendrintą išvadą, pasirašo, patvirtina savo gydytojo spaudu ir siunčia atitinkamai ASPĮ vadovo
įsakymu paskirtam gydytojui ar į ASPĮ gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) dėl
galutinės išvados.
17. Galutinė išvada formuluojama taip: „Tinka (be apribojimų)“, „Tinka, taikant tam tikrus
apribojimus (pažymėti / įrašyti tai, kas tinka)“, „Netinka“, ir įrašoma į atitinkamą sveikatos

16
pažymėjimą į formos Nr. 048-2/a vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių
laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (toliau – forma
Nr. 048-2/a).
18. Minimalūs sveikatos tinkamumo reikalavimai, taikomi vidaus vandenų transporto
specialistams bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių
laivavedžiams, ir tikrinimo mastai nurodyti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros
įstaigose“ patvirtintame Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių
pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašo 1 priede.
III. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ
PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ
LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS
19. Vidaus vandenų transporto specialistai bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžiai (toliau – darbuotojai) sveikatą privalo tikrintis:
19.1. darbuotojai iki 55 metų – 1 kartą per 10 metų;
19.2. darbuotojai nuo 56 iki 69 metų – 1 kartą per 5 metus;
19.3. darbuotojai nuo 70 iki 79 metų – 1 kartą per 2 metus;
19.4. darbuotojai nuo 80 metų – 1 kartą per 1 metus.
20. GKK komisijos pirmininkas ar ASPĮ vadovo įsakymu paskirtas gydytojas sveikatos
tikrinimus gali skirti dažniau, jei to reikia dėl tikrinamo darbuotojo sveikatos būklės.
21. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, raštu nurodęs priežastį, siųsti
darbuotoją neeilinio sveikatos tikrinimo.
22. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats asmuo – jei mano, kad dėl jo sveikatos
būklės tinkamumo saugiai vykdyti nustatytas funkcijas kyla abejonių, jis tuojau pat praneša apie tai
darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.
IV. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
23. Galutinę išvadą, įvertinę tyrimų duomenis ir visų konsultavusių gydytojų išvadas,
vadovaujantis šiuo Aprašu, į atitinkamos formos (Nr. 048-2/a) sveikatos pažymėjimą įrašo ir
pasirašo GKK pirmininkas ir patvirtina savo gydytojo spaudu bei atitinkamai ASPĮ arba GKK
antspaudu.
24. Sudėtingais ir ginčytinais (kai dėl išvados reikia spręsti individualiai) atvejais apie
tinkamumą dirbti sprendžia - Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro GKK.
25. Sveikatos tikrinimo išvada registruojama atitinkamai Ambulatorinių ligonių
registravimo žurnale (forma Nr. 074/a) (toliau – forma Nr. 074/a) arba Gydytojų konsultacinės
komisijos išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a (toliau – forma Nr. 035/a).
26. Išvada priimama, įrašoma ir išrašomas atitinkamas pažymėjimas, kurio numeris atitinka
registracijos numerį, atitinkamame žurnale (formoje Nr. 074/a ar formoje Nr. 035/a).
27. Asmenims, atitinkantiems sveikatos būklės reikalavimus, yra išduodamas tai
patvirtinančios atitinkamos formos Nr. 048-2/a sveikatos pažymėjimas.
28. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos pažymėjimo (toliau – sveikatos pažymėjimas)
galiojimo terminas nuo sveikatos tikrinimo datos yra ne ilgesnis kaip:
28.1. darbuotojams nuo 56 iki 69 metų – 5 metai;
28.2. darbuotojams nuo 70 iki 79 metų – 2 metai;
28.3. darbuotojams nuo 80 metų – 1 metai.
29. Esant 20 punkte numatytoms aplinkybėms, sveikatos pažymėjimas gali būti išduotas
trumpesniam laikotarpiui, nei nurodyta 28 punkte.
30. Sveikatos pažymėjimas išrašomas lietuvių ir anglų kalbomis.
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31. Jūrininko sveikatos pažymėjimas yra pripažįstamas tinkamu Vidaus vandenų transporto
specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio
sveikatos pažymėjimo atitikmeniu.
32. Įrašai sveikatos pažymėjime turi būti įskaitomi, atitikti įrašus asmens tapatybės
dokumente, jų negalima taisyti.
33. Pildant elektroninę sveikatos pažymėjimo formą Nr. 048-2/a, duomenys įrašomi
laužtiniuose skliaustuose.
34. Elektroninė sveikatos pažymėjimo forma išduodama ir registruojama teisės aktų
nustatyta tvarka.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Atlikus sveikatos tikrinimą, atitinkamas sveikatos pažymėjimas išduodamas
pasitikrinusiam asmeniui, kuris pasirašo jame ir formoje Nr. 074/a ar formoje Nr. 035/a.
36. Asmuo, nesutinkantis su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________________

