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S

avivatdybiq administracij oms

Lietuvos savivaldybiq asociacij ai
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Lie?uvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai

DEL FORMOS O94IA PASKIRTIES PAKEITIMO
2019 m. rugsejo I d'r
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja" kad nuo
darba, darbo birzq
pakeista statistin€s aiskaitos formos Nr. tig+lu,,u"aicinine paZyma del neatvykimo i
jos teikimo ugdymo institucijoms,
ugaymo institucij4,; (toliau - forma Nr. 094/a)paskirtis, atsisakant
ugdymo istaigoje praleistr4 dienq
mokinio
del
Nr. 094/a ugdymo

*

toOii gyOytojai formos

lstaigoms
i5duoti.
neturi
pateisinimo pagrindimo
darba bei U2imtumo
Nuo S. m. rugsejo i d. formaNr. 094/abus iSduodama tik del neatvykimo i
vadovaujantis
ministerijos,
darbo
ir
tarnybq prie Lietrivos Respublikos socialines apsaugos
paZymejimq
atostogrl
gimdymo
elektroniniq nedarbinlumo paZymejimq bei elektroniniq nestumo ir
isauni*o taisykliq2 nu-statyta tvarkakokybes
Atsiivelgdami i ;i, kad pagal Minimaliq asmens sveikatos prieZifiros paslaugq
tvirtina
Tvarka)
(toliau
tvark4
.eitcatavimfuprij;t rg.s.s.-pupunt tt*edicininiq pazymq i5davimo
vadovq
prieZitiros
istaigq
asmens sveikatos priezitiros istaigoi vadovas, pi"lome asmens sveikatos
jos
tvarkE'
i$davimo
ir
pavadinim4
patikslinti Tvarkoji formos Nr. 094/a
'
apsaugos
Taip pat atkreipiame J[sq demes[ i tai, kad, isigaliojus Bendrajam asmens duomenq
asmens
sveikat4)
apie
(pvz.
informacijai
reglamentui [toliuu - itegtamenh)a, rp"iiutiqlq kategorijq
specialiq
kad
nuostatos nurodo,
du"omenq apsaugai ytu riiriu*as ypatingas demesys. Reglamento
apsauga, galetq blti tvarkomi
lygio
aukstesnio
Litytinu
kategorijq asmens iuo*"nyr, kuriems
Respublikos

d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minilrg isakymu Nr. V-568 ,,D01 Lietuvos
iveikatos prieziiiros istaigq veiklos apskaitos ir
sveikatos apsaugos ministro iqgg *. iapkidio 29 d. isalcymo lir 515 ,,Del
atskaitomyLes tvarkos" pakeitimo" (toliau - [sakymas Nr' V-568)
apsaugos ir darbo ministro 2005 m'
?
Lietuvos Respublikos ru"it utot upr"ugot ministo ir Lietuvos Respublikos socialin6s
nedarbingumo pazymejimais bei
su
elektroniniais
susijusiq
aktq,
teises
birzelio 30 d. isakymu Nr. V-533iAt-Ieg ,,oet
patvirtinimo"
paZymejimais,
gimdymo
atostogtl
elektroniniais nestu*o ir
_
i iirtuuo, Respublikos rJ"ituior apsaugos'ministroz00g m. baland2io 29 d. isakymu Nr' V-338 ,,Del Minimaliq asmens
sveikatos prieziiiros pastaugq kokybes reikalavimq apraso patvirtinimo",^.
a 2016 m, balandZio ZZ o. 6u.opot Parlamento ir Tarybos riglamentas (ES) 2016/679 d€l fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
ir d€l laisvo tokiq duomenq judejimo ii kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis asmens
| 2019 m, geguZ€s L4

asmens duomenis

duomenq apmugos reglamentas)

(OL 2016 L I 19' p, t)
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(tvarkomi rei3kia ir teikiami) tik su sveikata susijusiais tikslais, kai bfitina pasiekti tuos tikslus
iziniq asmenq ir visos visuomenes labui ir t. t. Tai rei5kia, kad ugdymo istaigos, neturedamos teisinio
pateisinimo, o
pagrindo tvarkyti sveikatos duomenis, negali reikalauti galfmU d€l praleisq pamokq
pLy*us ir teikdamos jas ugdymo istaigoms, paZeidZia
iyiy*o istaigos, i5duodamos tokias gali
buti taikomos baudos. Reglamente nurodyta" kad asmens
il"gtu*rnio nuostatas, del ko istaigoms
tikslais ir toliau netvarkomi su
duJmenys turi biiti renkami nustatytais, uist iui apibreZtais bei teisetais
tais tiksiais nesuderinamu btidu (tikslo apribojimo principas).
(toliau - [statymas)
Lietuvos Respublikos pacienq teisiq ii Zalos sveikatai atlyginimo istatyme
gydym4, sveikatos
numatyta, kad visa informacija apie paciento buvim4 sveikatos prieZi[ros istaigoje,

apie pacientq
b6klg, diagno z+,prcgrlozes ii gydym 4,dp pat visa kjta asmeninio pobtidZio inforrnacija
konfidenciali
gi
tvarka
paciinto sutikimo teises aktq nustat)rta
ruri bflti laikoma tinfraenciaiiu.
institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos istatymai
valstybes
informacija gali buti suteikiama
23 straipsnio 8 dalyje
suteikia teisg-gauti konfidencialiE informacij4 apie paiienq, taip pat Sio [statymo
asmenims.
nurodytiems
'
Taigi ugdymo lstaigoms tenka didele tiek teisine, tiek organizacine vaikq sveikatos duomenq
apsaugos, t. y. lonnaencialios informacijos saugojimo uZtikrinimo atsakomybe.
pagai Lietuvos Respubtikos Svieiimo istatymo 47 straipsnio 2 dalies_ 7.punkt4 tevai (globejai,
riipintojail turi teisg ir pareig4 uZtikinti vaiko punktualq ir reguliarq mokyklos lankymq ,,tevai
punktualq ir reguliarq mokyklos lankym4; jeigu vaikas
igioUelai,'dpintojai) privalo iititainti vaiko
vaiko teisiq
riegali"awyr.ii i oior&i,rq nedelsdami informuoti mokyklE'. Pagal Lietuvos Respublikos
upi*og* pagrindq ist"tvmo 3l straipsnio 2 dalies 2 punkta -,,vaiko t€vai ar kiti vaiko atstovai pagal
vaikui iki 16 metq mokytis", taip pat
ii1"ryiq turft"irg ii pareigq rupintis: kad bfltq sudarytos s4lygos
uZtilainii mokiniq teisg ir'pareigq lankyti mokyklq kuri itvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
privalo lankyti mokykl4".
istatymo 46 straipsnio 2 dalils 2 punktu ,,mokiny,g
Siekdama uztikrinti mokiniq lankomumo apskaitq Svietimo, mokslo ir sporto ministerija
tvarkos
rekomendavo savivaldybems tos savivaldybes teritorijoje gyvenandiq v,aikq apskaitos
,u*,o pamokry'ugdymo dienq lankomumo apskaitos fvarkoje - nustat5rti
apraiuose, o mokyklo*.
dokumentus, pateisinimo b0dus, kuriuos galetq
f'amok,yugdymo ii"ng praleidim4 pateiiinandius
pateikti'teiai (globejai,'rdpintojai) bel siule Siuos sprendimus priimti kartu su mokyklos bendruomene.
pa7ymime, kad tevai (globejai, ropintojai) informacrjq apie vaiko._apsilankymus asmens
paskyros
sveikatos prieZiiiros istaigoje gaii pe*iureti ir atsispausdinti prisijungg prie vaiko asmenines
E. sveikatos sistemoj e adresu www.esveikata. lt.
Taip pat atkreipiame J[sq demesi i tai, kad iki 2019m. rugsejo men. I d. galiojandioje formoje
Nr. 094/a nbra eitutds, skirtos fizinio kruvio po ligos ribojimui nurodyti, o sveikatos prieZifiros
paslaugas reglamentuojandiuose teises aktuose $iuo metu nenustatytas reikalavimas gydytojams
pateiktl informacij4 mokykloms apie fizinio kriivio ribojimq po rnokinio ligos'
Vienq kart4 per metus asmens sveikatos prieZiiiros [staigose 4liktrl privalomQ profilaktini
mokinio sveikatos tikrinim45, elektronines sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrashuktfiros
m. sausio I
informacineje sistemoje (ESirBI IS) uZpildomas vaiko sveikatos paZymejimas (nuo 2020
ir fizinio
(tame
tarpe
d. ,,Mokinio sveikatos paZymejimas")8, kuriame lragomi nustatyti duomenys
,rgiy*o grupe), i5vadoi ir iekomendacijos Svietimo ar kitai ugdymo istaigai. Fizinio ugdymo gruPe,
tciuro;e riofiniui rekomenduojama dalyvauti klno kulttiros pamokose, nustatoma, vadovaujantis
sporto ministerijos parengtomis metodinemis
Lietuvos Respublikos Bvietimo, mokslo
rekomendacijomis ,,K[no kultiira silpnesnes sveikatos moksleiviams" (1999 m-, antrasis leidimas,
2003 m). Jeigu, nepasibaigus formos Nr, E027-l galiojimo laikui, vaiko ar pilnamedio mokinio
sveikatos bukle pasikeidia taip, kad turi bflti keid,iama jo frzinio ugdymo grupe arba atsiranda naujq
veikloje, 5i
bendry arba specialiq rekomendacijq, kuriq turi bflti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo

-

-

ir

profilaktiniq sveikatos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguZ€s 3 I d. isakymas Nr. 301 ,,D61
prieZiiiros
tikrinimq sveikatos
istaigose"
6 Lietuvos Respublikos svoikaios
ministro zQQ4 m. gruod2io 24 d. [sakymas Nr..v-951 ,,D€l statistin€s apskaitos
"f,ruugor
statistines
formos Nr.02i-l/a,,vaiko sveikatoslazymejimas" pawirtinimo" (nuo 2020 m. sausio I d. ,,Elektronines

5

apskaitos formos Nr. E027-l ,,Mokinio sveikatos pafmejimas" patvirtinimo")

informacija ira5oma

i

formq

Nr.

3

046/a,,Medicininis paiymejimas"T,

kuri

pateikiama

visuomen€s sveikatos specialistui, vykdandiam sveikatos prieZi[r4 mokykloje. Pateikti pedagogams
asmens sveikatos prieZiuros istaigq specialistq rekomendacijas del mokiniq sveikatos bei koordinuoti

Siq rekomendacijq lgyvendinim4 pagal Visuomenes sveikatos prieZiEros organizavimo mokykloje
warkos apra5os rlikalarrimus yra visuomenes sveikatos prieZiEros specialisto mokyktoje funkcija'
Informuojame, kad klausimai, susijg su knlviu fizinio lavinimo pamokq metu, pilnamediams
mokiniams ar uaika-s, lankantiems Svietimo ar kitq ugdymo istaigq (toliau - mokinys), sugriZusiems
po ligos, svarstomi tarpinstituciniuose pasitarimuose kartu su Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
rporto ministerij4 gydytojais, mokytojais, tevus atstovaujandiomis nevyriausybinemis
organizacijomis, universitetq atstovais.
I dalies
lvirtinus tai, kad pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq istatymo 62 straipsnio
gydytojq
konsultacinei
gydytojui
ar
ligos,
l l punktq studentai turi teisg,,iSeiti akademiniq atostogq del
7
ir tai, kad
komisijai-rekomendavus, arba del neStumo ir gimdymo, vaiko prieZiiiros
",..t":dokumentus,fstatymo
pacientui
patvirtinandius
tapatybg
asrnens
kad
dalyje
nurodyta,
straipsnio 5
,,pateikus
pageidaujant asrnens duomenq tvarkymq reguliuojandiq teises aktq nustatyta tvarka asmens sveikatos
priiZiUros fstaiga privalo padaryti ir i5duoti asmens sveikatos prieZiiiros istaigos pawirtintas paciento
(..,)", studentams
medicinos dokumentq kopijas, taip pat iSduoti diagnozes ir gydymo apra5ymus
praiant, sifilome i5duoti jiems paZymas forma Nr. 046 / a ,,Medicininis paZymdjimas" arba forma Nr.
027/a,,Medicinos dokumentq isra5as / siuntimas" arba forma Nr. 025-l l3/a ,,Nd5diosios kortele".
Tikim€s, kad priimti sprendimai sumaZins administrasing na5t4 gydytojams, o sutaupytas laikas
gales bfiti skirtas sveikatos prieZitros veiksmingumui didinti, gydytojai gales daugiau laiko skirti
sergandio vaiko konsultacijai, trumpes eil€s Seimos medicinos paslaugoms gauti.
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Lina JaruSevidiene

Gitana Ratkiene, tel. (8 5)219 3320,e1. p. gitana.ratkiene@sam.lt

'jsakymu
Nr. V- 120 ,,Del privalomq sveikatos statistikos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minisro 2014 m. sausio 27 d.
apskaitos ir kitg tipiniq formq bei privalomq sveikatos statistikos aaskaitq formq patvirtinimo"
8
Lietuvos Respubtikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos RespublikosSvietimo ir mokslo ministro 2005 m' guodlio
?

30 d, isalcymas Nr. V-1035/ISAK-2680,,DdI Visuomenes sveikatos prieZi0ros organizavimo mokykloje warkos apra5o
patvirtinimo"

