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LIETUVOS RESPUBUKOS VYRiAUSYBE
NUTARIMAS
DEL PRIVALOMO SIDARBINANCiy ASMEN J, DARBUOTOJy IR ASMEN , KURIT
DA BAS BUVO SUSIJ S SU PROFESINE RIZIKA DEL KANCEROGENINiy,

MUTAGENINiy MEDZIAGy IR PREPARATy BEI BIOLOGINiy MEDZIAGy
NAUDOJIMO DARBO PROCESE, SVEIKATOS PATIKRINIMO IR APMOKEJIMO
TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO
Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darb otoji} saugos ir sveikatos jstatymo 21 straipsnio

5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybe n u t a r i a:
Patvirtinti Privalomo jsidarbinanciii asmenij, darbuotoj ir asmeni}, kurii} darbas buvo susij s
su p ofesine rizika del kancerogeninii}, nuitagenmiij medziagij ir pre aratp bei biologiniij medziagij
naudojimo darbo procese, sveikatos patikrinimo ir apmokejimo tvarkos apras (pridedama).
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimuNr.

PRIVALOMO JSIDARBINANCiy ASMEN , DARBUOTO jy IR ASMENy, KU iy
DAREAS BUYO SUSIJ S SU PROFESINE RIZIKA DEL KANCEROGENINiy,
MUTAGENINiy MEDZIAGy IR PREPARATy BEI BIOLOGINiy MEDZIAGy
NAUDOJIMO DARBO PROCESE, SVEIKATOS PATIKRINIMO IR APMOKEJIMO
TVARKOS APRASAS
ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Privalomo jsidai'bina ciij asmenp, darbuotoji} ir asmemj, kurii{ darbas buvo susij s su

profesine rizi a del kancerogeniniii, mutageninii medziagij ir preparaty bei biologiniij medziagi|
naudojimo darbo procese, sveikatos patikrinimo ir apmokejimo tvarkos aprasas (toliau - ApraSas)

nustato jsi arbinancii} asmemj ir darbuotojij, nurodjdij Lietuvos Respublikos darbuotojij saugos ir
sveikatos jstatymo 21 straipsnio 1 dalyje (toliau kartu - darbuotojai), bei asmeni}, kurii} darbas buvo
susij s su profesine rizika del kancerogeninip, mutageniniij medziagij ir preparat bei biologinii
medziagij naudojimo darbo procese, privalomo sveikatos patikiinimo (toliau priyalomas sveikatos

patikrinimas) ir apmokejimo tva k .
2. Privalomo sveikatos patikrinimo tikslas:
2.1. jvertinti darbuotojij sveikat ir jp galimyb pradeti dirbti ar t$sti konkretij darb
kon reciomis profesines rizikos s lygomis;
2.2. sie ti isvengti su darbu susijusii} sveikatos sutrikimij ir profesiniij ligij, ar kuo anksciau

jas diagnozuoti;
2.3. siekti isvengti sveikatos sutrikii j ir ligij ar kuo anks iau juos diagnozuoti asmenims,
kuriij darbas buvo susij s su profesine rizika del kancerogeninii}, mutageninixj medziagij ir preparatij

bei biologiniij medziagp, jonizuojandiosios spinduliuotes saltiniij naudojimo darbo procese ar
likviduojant ekstremali situacij .
3. Aprase vartojamos s vokos apibreztos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Darbuotojp
saugos ir sveikatos jstatyme, kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose, reglamentuojanciuose
sveikatos apsaug .

4. Darbas profesines rizi os sqlygomis yra suprantamas kaip darbas darbo aplinkoje, kurioje
profesines rizikos veiksniai identifikuoti vadovaujantis Profesines rizikos vertinimo bendraisiais
nuostatais, tvirtinamais ietuvos Respubli os socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau - Profesines rizikos ve tinimo bendrieji nuostatai),
darbas, nustatytas Pavojingij darbp sqrase, patvirtintame 2002 m. rugsejo 3 d. Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimu Nr. 13 86 „Del Pavojingp darbij s raso patvirtinimou (toliau - Pavojingij darbq
s rasas), arba darbas naktj ir pamainomis.
5. Daibuotojij privaiomas sveikatos patikrinimas atliekamas, atsizvelgiant j konkrecioje darbo

vietoje identifikuotus profesines rizikos veiksnius, jij dydj bei pavojingumq, tarpusavio s veik . i
veikimo trukm?.
6. Darbuotojij iki astuoniolikos metp amziaus privaiomas sveikatos patikrinimas atliekamas

atsizvelgiant j konkrecioje darbo vietoje identifikuotus profesines rizikos veiksnius ir j jdarbinimo,
sveikatos patiki nimo ir galimybiij dirbti konki-etij darb nustatymo ypatumus, nustatytus Asmemj iki
astuoniolikos metij jdarbinimo, daibo ir . profesinio parengimo organizavi o tvarkos, vaikij

jdarbinimo sqlygp aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 . bi zelio 28 d.
nutarimu Nr. 518 „Del Asmemj iki astuoniolikos metij jdarbinimo, darbo ir profesinio pa engimo
organizavimo tvarkos, vaikp jdarbinimo sqlygij apraso patvirtinimo .
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7. Darb otojui jsi arbinant pirm kai darbdavys isduoda sveikatos apsaugos ministro
nustatytos statistines apskaitos formos Asmens medicinin? knygel? (sveik tos as ) (toliau - Asmens
medicinine knygele (sveikatos p sas), Darbdavys, atleisdamas darbuotoj is darbo, turi pasilikti
patvirtint Asmens medicinines knygeles (sveikatos paso) kopijq, o original atiduoti darbuotojui.
Darbuotojas jsidarbindamas privalo Asmens medicinines kiygeles (sveikatos paso) origin l (jei toks
buvo isduotas) pateikti naujam darbdaviui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIVALOMO SVEIKATOS PATIKRINIMO TVARKA
PIRMASIS SKIRSNIS
SIUNTIMAS PRIVALOMAITIKRINTIS SVEIKAT
8. Darbdavys, sipsdamas darbuotojq, tikrintis sveikatos, privalo pagal kompetencij uzpildyti
Asmens medicinin knygel (sveikatos pas ), kurioje nurodomos profesines rizikos s lygos
konki'ecioje darbo vietoje:

8.1. darbo vietoje identifikuoti profesines rizikos veiksniai ir jp dydis, vadovaujantis
Profesines rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais;

8.2. pavojingi darbai, jtraukti j Pavojingp darbp spra p;
8.3. darbas naktj irpamainomis;
8.4. asmenp, dirbancip su jonizuojandiosios spinduliuptes saltiniais, gautos metines efektines

dozes ir asmenp, likviduojanci ekstremalipjp situacijp (avarijp), gautos efektines apsvitos dozes.
9. Darbuotojus privalomai pasitikrinti sveikatos darbdavys siuncia periodiskai pagal sudarytp
grafikq.
10. Privalomp sveikatos patikrinimp atliekantis seimos ar darbo medicinos gydytojas, jmones
darbuotojp saugos ir sveikatos tarnyba gali asiulyti darbdaviui sipsti darbuotojp atlikti neeilinio
privalomo sveikatos atikrinimo. Darbuotojo, dirbanfiio su jonizuojanciosios spinduliuotes saltiniais,

ir avarijp likviduojancio darbuotojo neeilinis privalomas sveikatos tikrinimas atliekamas ir tais
atvejais, kai jo gauta efektine doze virsija svei atos apsaugos ministro nustatytas ribines dozes.

ANTRASIS SKIRSNIS
PRIVALOMO SVEIKATOS PATIKRINIMO'TVARKA ASMENS SV IKATOS

PRIEZItJROS fSTAIGOSE
11. Privalomas svei atos patikrinimas atliekamas asmens sveikatos prieziuros jstaigoje

(toliau- ASPJ), turincioje asmens sveikatos prieziuros veiklos licencijp, suteikiancip teis? teikti
seimos ir (ar) darbo medicinos paslaugas.

12. Privalomp sveikatos patikririimp atlieka seimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas
arba darbo medicinos gydytojas (toliau - seimos ar darbo medicinos gydytojas).
13. Seimos ar darbo medicinos gydy ojas priyaldmp sveikatos patikrinimp atlieka ir
reikalingus tyrimus ir (ar) kitp profesinip kvalifikacij gydytojp konsultacijas skiria, atsizvelgdamas
j sveikatos apsaugos ministro nustatytus privalomo sveikatos patikrinimo periodiskump, mastq,

profesines rizikos faktorius, ligp ir sveikatos sutrikim , del kurip d audziama dirbti profesines rizikos
splygomis, s ra§p (kontraindikacijas), asmen iki astuoniolikos met amziaus, nesci jp, neseniai
pagimdziusip ar krutimi maitinancip moter , asmenp, dirbanci su jonizuojanciosios spinduliuotes
saltiniais sveikatos tikrinimo nuostatomis.
14. Priv lomp sveikatos patikifnim atliekantis seimos ar darbo medicinos gydytojas,

apklaus s ir apziurej s darbuotoj , jvertin s darbuotojo Asmens medicinineje knygeleje (sveikatos
pase) jrasytus p ofesines rizikos veiksnius ar numatom darbo s lyg apraSym (jei tikrinamas
dar uotojas iki astuoniolikos metp amziaus), pagal poreikj skiria reikalingus tyrimus ir konsultacijas.
15. Seimos ar darbo medicinos gydytojas, kitp p ofesinip kvalifikacij gydytojai privalo j
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sveikatos apsaugos ministro nustatyt statistines apskaitos form Ambulatorin asmens sveikatos

istorij (toliau - Ambulatorine asmens sveikatos istorija) jrasyti privalomo sveikatos patikrinimo ir
tyrimp rezultatus bei isvadas, kontraihdikacijas ir (ar) rekomendacijas.
16. Privalomp sveikatos patikrinimp atliekantis sei os ar darbo medicines gydytojas,
[vertin s tyrimp rezultatus ir (ar) konsultavusi kit profesinip kvalifikaeij gydytojp isvadas bei
kontraindikaeijas, daro isvadp apie darbuotojo galimyb dirbti kon retp darbp konki-eciomis
profesines rizikos s lygomis, jrasydamas j Asmens medicinin knygel? (sveikatos pas ): „dirbti gali
„dnbti gali, bet ribotai (nurodant, kaip) ar „dirbti negali (toliau - isvada). Jei buvo ti rinama
darbuotojo iki astuoniolikos metp amziaus sveikata, privalomp sveikatos patikrinimp atliekantis
seimos r darbo medicinos gydytojas, jvertin$s tyrim rezultatus ir (ar) konsultavusip kitp profesinip
kvalifikaeijp gydytoj isvadas bei; kontraindikaeijas, isduoda Stojancio j mokymo jstaigp ir
darbinamo nepilnamecio medicinin pazymp, kurioje; pateikia isvadp, nurodydamas, ar
kontraindikaeijp „yra , ar „nera , jei kontraindikaeij yra, jas nurodo.

17. Privalomp sveikatos patikrinimp atliekantis seimos ar darbo medicinos gydytojas daro
isvadp apie nejgalip asmen ar asmenp, netekusi dalies darbingumo, galimyb$ dirbti konkretp darb
konkreciomis profesines rizikos s lygomis, papildomai jvertin s Nejgalumo ir darbingumo
nustatymo tamybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos ir atitink mos profesines
kvalifikaeijos ir (ar) darbo medicinos gydytoj isvadas.
18. Privalom sveikatos patikrini atliekantis Seimos ar darbo medicinos gydytojas jras s
isvadp l Asmens medicinin knygel$ (sveikatos pas ), patvirtina asmeniniu spaudu ir atiduoda
darbuotojui, kuris pateikia jp darbdayiui.
19. Darbdavio prasymu ASP darbdaviui pateikia apibend intus visp darbuotojp, ku ip
sveikata buvo tikrinta toje ASP{, p ivalomo sveikatos patikrinimo rezultatus, duomenis apie jiems
atliktus tyrimus, rekomendacijas, jtartas profesines ligas, siulymus (jei tokip yra) asmenims, kuriems

del sveikatos bukles siulytina pakeisti darbo s lygas.
20. Jei darbuotojas ar darbdavys nesutinka su isvada arba rivalom sveikatos patikrinim

tliek ncio gydytojo ir jj onsultayusi kitp profesini kvalifikaeij gyd toj isvados skiriasi,
privalom sveikatos patikrinimp atliekancio gydytojo siuntimu apie da buotojo galimyb§ dirbti
konkret darbp kon reciomis galimos profesines rizikos splygomis sprendzia gydytojp konsultacine
komisija ir, jve tinusi konkrecios rofesines kvalifikaeijos gydytojo isvad , j Asmens medicinin?
knygel? (sveikatos pas ) jraso Apraso 16 punkte nurodytp isvadp.
21. Privalomp sveikatos patikrinim atliekantis seimos ar darbo medicinos gydytojas j
d buotojo Ambulatorin? asmens sveikatos istorij turi jragyti, kad darbuotojas dirba su
k nce ogeninemis (jskait nt asbest ir (ar) asbestp turincius produktus), mutageninemis
medziagomis, biologiniais preparatais, j onizuojanciosios spinduliuotes saltiniais irkad sip darbuotojp
svei atos bukle turi buti stebima vis darbuotojo da bo su siais kenksmingais veiksniais laikotarpj. {
darbuotojo Ambulatorin? asmens syeikatos istorijp turi buti jrasyta, kad medicinos dokumentaeija
privalo buti saugoma ne trumpiau kaip 40 metp nuo uzregistruoto poveikio pabaigos.

Ill SKYRIUS
ASMENV, KURiy DARB S BUVO SUSIJ S SU PROFESINE RIZIKA DEL
KANCEROGENINi , MUTAGENINiy MEDZIAGy IR PREPARATy, BIOLOGI iy
MEDZIAGy, PRIVALOMO SVEIKATOS PATIKRINIMO TVARKA
22. Asmenp, kurip d rbas buvo susij s su profesine rizika del kancerogeninip (jsk itant

asbest i (ar) asbesto turincius produktus), mutagenini medziag ir prepa at bei biologini
medziag ir jonizuojanciosios spinduliuotes saltini naudojimo darbo procese; sveikat tikrina
seimos gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, o sveikatos patik inimo isvados
j asomos j Ambulatorin asmens sveikatos istorijp.
23. Asmen , kuri darbas buvo susijes su profesine rizika del kancerogeninip (jskait nt

as est ir (ar) asbesto turincius p oduktus), mutageninip medziag ir p epar t bei biologini
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medziagij ir jonizuojanciosios spinduliuotes saltiniij naudojimo darbo procese, sveikatos patikrinimai
turi buti atlie ami tokiu periodiskumu ir t stis tokj laikotarpj, koks seimos ar darbo medicinos
gydytojo s rendimu yra eikalingas asmeris sveikatai apsaugoti.
24. Asmenrj, tikrinamij del buvusio darbo su jonizuojandiosios spinduliuotes saltiniais,
sveikatos bukles prieziura turi buti t siama seimos ar darbo medicinos gydytojui nurodzius.

IV SKYRIUS
APMOKEJIMO UZ DARBUOTOJy IR ASMENTJ, KURiy DARBAS BUVO SUSI S SU
PROFESINE RIZIKA DEL K NCEROGENINiy, MUTAGENINIT MEDZIAGy IR
PREPARATy BEI BIOLOGINiy MEDZIAGy NAUDOJIMO DARBO PROCESE,
SVEIKATOS PATIKRINI 4
TVARKA
25. {sidarbinanch} asmenij privalo o sveikatos patikrinimo pirmines sveikatos prieziuros
p slaugi}, nustatytij sveik tos apsaugos ministro, islaidos apdraustiesiems apmokamos is Privalomojo

svei atos draudimo fo do (toliau - PSDF) biudzeto lesp (nustatytos vieno gyventojo pirmines
sveikatos prieziu os paslaugij metines bazines kainos lesi}). Privalomo sveikatos patikrinimo antrines
sveikatos prieziuros paslaugos a mokamos is darbdavio lesij pagal sveikatos apsaugos ministro

jsa ymu patvirtint privalomo sveikatos patikrinimo kainq.
26. Darbuotojij (igskyrus jsidarbinancius asmenis) privalomij sveikatos patikrinimii islaidos
apmokamos darbdavio lesomis.
27. Asmeni}, kuriij darbas buvo susij?s su profesine rizika del kancerogeninii (jskaitant

asbest ir (ar) asbesto turincius produktus), mutageniniij medziagij ir preparatij bei biologiniij
medziagi} ir jonizuojanciosios spinduliuotes saltin n udojimo darbo procese, pirmines sveikatos
rieziuros paslaugij, nustatyti svei atos apsaugos ministro, islaidos apdraustiesiems apmokamos is

Privalomojo sveikatos dr udimo fondo biudzeto lesij (nustatytos vieno gyventojo pirmines sveikatos
prieziuros paslaugij metines bazines kainos lesij).
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