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sveikatos apsaugos ministro 
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14 priedas 

 

ASMENŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUS IR 

VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS SVEIKATĄ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ 

LIGŲ, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA 

 
Darbo ir veiklos srities 

pavadinimas 

Tikrinimų 

periodiškumas 

Tikrina specialistai Tyrimai Kontraindikacijos 

Pirminio lygio 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

gydytojai 

Antrinio lygio 

gydytojų 

specialistų 

konsultacijos 

I. VISOS MAISTO 

GAMYBOS IR 

REALIZAVIMO 

SRITYS, IŠSKYRUS 

DRUSKOS, 

CUKRAUS IR 

SPIRITO GAMYBĄ 

1 kartą per 

metus 

Bendrosios 

praktikos 

gydytojas arba 

terapeutas, 

akušeris 

ginekologas 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

ištyrimas 

įsidarbinant, 

vėliau – pagal 

indikacijas 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

1. Maisto pusgaminių, 

produktų ir patiekalų 

gamyba 

2. Maisto pusgaminių, 

produktų ir patiekalų 

saugojimas  

(sandėliavimas) 

3. Maisto pusgaminių, 

produktų ir patiekalų 

transportavimas,  

     

taip pat jų krovimas      

4. Maisto pusgaminių, 

produktų ir patiekalų 

realizavimas  

     

(didmeninė ir 

mažmeninė prekyba) 

     

5. Žmonių maitinimas 

viešose vietose ar 

uždarose įmonėse,  

     

įstaigose ir 

organizacijose, taip 

pat transporto 

priemonėse 

     

6. Maisto pusgaminių, 

produktų ir patiekalų 

įpakavimo  

     

medžiagų ir taros 

gamyba, kai tos 

medžiagos ir tara 

vėliau  

     

tiesiogiai liečiasi su 

maisto produktais 

     

7. Maisto produktų 

gamybai ir 

realizavimui 

naudojamų  

     

įrengimų, inventoriaus 

ir indų (talpyklų) 

techninė priežiūra,  

     

remontas ir plovimas      

II. SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

VEIKLA IR DARBAI 

1 kartą per 

metus 

Bendrosios 

praktikos 

gydytojas arba 

terapeutas 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

ištyrimas 

įsidarbinant 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

2. Užkrečiamos 

venerinės ligos iki 

pasveikimo 

      

8. Akušerinė pagalba, 

gimdyvių, naujagimių 

ir vaikų slaugymas  

     

bei priežiūra asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigose ir namuose 

   vėliau – 1 kartą   

9. Reanimacijos,    per metus, tyri-  



Darbo ir veiklos srities 

pavadinimas 

Tikrinimų 

periodiškumas 

Tikrina specialistai Tyrimai Kontraindikacijos 

Pirminio lygio 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

gydytojai 

Antrinio lygio 

gydytojų 

specialistų 

konsultacijos 

intensyviosios 

terapijos, chirurginė  

ir stomatologinė 

pagalba 

   mai dėl veneri-  

10. Kitų medicinos 

darbuotojų veikla, 

susijusi su tiesioginiu  

   nių ligų pagal   

pacientų aptarnavimu    indikacijas  

III. VAIKŲ IR 

JAUNUOLIŲ 

MOKYMAS, 

AUKLĖJIMAS IR  

1 kartą per 

metus 

Bendrosios 

praktikos 

gydytojas 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

JIEMS SKIRTOS 

PASLAUGOS 

 arba 

terapeutas, 

 ištyrimas  2. Užkrečiamos 

venerinės  

  akušeris-

ginekologas 

 įsidarbinant,  ligos iki pasveikimo 

11. Vaikų ir jaunuolių 

(iki 18 metų) 

mokymas, ugdymas ir  

   vėliau – pagal   

auklėjimas    indikacijas, 

tyrimai dėl 

venerinių ligų 

pagal indikacijas 

 

     

     

     

12. Žaislų vaikams 

gamyba ir pardavimas 

1 kartą per  Bendrosios 

praktikos 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

 metus gydytojas  ištyrimas  2. Užkrečiamos odos  

  arba 

terapeutas, 

 įsidarbinant,  grybelinės ligos iki  

  akušeris-  vėliau – pagal  pasveikimo 

  ginekologas  parodymus,  

    tyrimai dėl odos   

    grybelinių ligų   

    pagal indikacijas  

IV. PASLAUGOS 

GYVENTOJAMS 

1 kartą per  Bendrosios 

praktikos 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

 metus gydytojas  įsidarbinant 2. Užkrečiamos odos  

13. Žmonių laikinose 

gyvenamosiose 

vietose, globos 

namuose,  

 arba 

terapeutas, 

 vėliau - grybelinės ir 

venerinės  

prieglaudose, 

nakvynės namuose, 

pensionuose, 

bendrabučiuose,  

 akušeris-  pagal parody- ligos iki pasveikimo 

sanatorijose, poilsio 

namuose, 

reabilitacijos įstaigose 

ir  

 ginekologas  mus, tyrimai dėl   

gydyklose, 

viešbučiuose, 

moteliuose, 

keleiviniuose laivuose,  

   odos grybelinių   

traukiniuose ir 

autobusuose 

aptarnavimas 

   ir venerinių ligų   

14. Pirčių, saunų, 

baseinų, maudyklų ir 

soliariumų paslaugos 

   pagal indikacijas  

15. Kirpimo, skutimo, 

manikiūro, pedikiūro 

ir kūno  

1 kartą per  Bendrosios 

praktikos 

gydytojas 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

1. Aktyvi 

tuberkuliozė 

kosmetinės paslaugos metus  įsidarbi- 2. Užkrečiamos odos  

  arba 

terapeutas, 

 nant, vėliau - grybelinės ligos iki  

  akušeris-  pagal indikacijas pasveikimo 

  ginekologas  tyrimai dėl   

    odos grybelinių   

    ligų pagal   

    indikacijas  

V. KITOS VEIKLOS 

SRITYS 

1 kartą per 

metus 

Bendrosios 

praktikos 

gydytojas 

Pagal 

indikacijas 

Plaučių 

rentgenologinis 

ištyrimas  

Aktyvi tuberkuliozė 

  

16. Visų rūšių galvijų, 

auginamų mėsai ar 

pienui, priežiūra,  

 arba terapeutas  įsidarbinant,  

melžimas ir pieno    vėliau – pagal   



Darbo ir veiklos srities 

pavadinimas 

Tikrinimų 

periodiškumas 

Tikrina specialistai Tyrimai Kontraindikacijos 

Pirminio lygio 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

gydytojai 

Antrinio lygio 

gydytojų 

specialistų 

konsultacijos 

tiekimas 

17. Paukščių priežiūra 

paukštynuose 

   indikacijas  

 

Ši tvarka reglamentuoja asmenų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų tikrinimo, medicininius 

kontraindikacijas. 

1. Jeigu nuo paskutinio rentgenologinio tyrimo dar nepraėjo vieneri metai, jei nėra 

medicininių indikacijų, galima jo nekartoti. 

2. Asmenims, kontaktuojantiems su sergančiais aktyvia tuberkulioze, sergančių AIDS ar ŽIV 

nešiotojų, rentgenologinis ištyrimas atliekamas kartą per metus. 

3. Sergantieji aktyvia tuberkulioze yra asmenys, kuriems tuberkuliozė yra naujai išaiškinta ir 

jiems reikalingas gydymas specifiniais prieštuberkulioziniais vaistais, bei asmenys, sergantieji lėtine 

tuberkulioze ir skiriantys mikobakterijas. 

4. Asmenų, dirbančių šio sąrašo I, II, ir IV skyriuose nurodytus darbus, sveikata gali būti 

tikrinama papildomai (atliekamas neeilinis tikrinimas), jeigu yra epidemiologiškai būtina. Sprendimą 

dėl papildomo neeilinio sveikatos tikrinimo priima savivaldybės taryba, suderinusi su apskrities 

vyriausiuoju valstybiniu gydytoju higienistu. 

5. Apie tai, ar asmenis, dirbančius šio sąrašo I ir II skyriuose nurodytus darbus, reikia dėl 

užkrečiamųjų ligų tirti laboratoriškai, ar būtina konsultuotis su specialistais, sprendžia sveikatą 

tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas, įvertinęs medicininių ir 

epidemiologinių tyrimų rezultatus. 

6. Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas 

sprendžia, ar pacientas gali dirbti tam tikrą darbą, užsiimti tam tikra veikla, ir apie tai įrašo paciento 

asmens medicininėje knygelėje (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu antspaudu. 

7. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi paciento ambulatorinėje kortelėje (F 

025/a), kuri saugoma nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtinto pavyzdžio asmens medicininę knygelę (F 048/a). Joje įrašus apie leidimą dirbti daro tik 

bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas. Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę 

tikrinti darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo) ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 

pareigūnai. 

8. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnai, peržiūrėdami įmonių 

darbuotojų asmens medicininės knygelės įrašus, kontroliuoja, kaip tikrinama jų sveikata. Darbdavys 

privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę asmenys. 

________ 

 


