
 

 

 

 

 
 

 

 

Mieli tėvai (globėjai, rūpintojai) 
 
 
 
 

Primename, kad vasaros pradžia yra puikus metas pradėti rūpintis vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais. 

Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo 

dienos. 

Mokinys turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d. 

 
Sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip 

pat nepilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš Ukrainos atvykusios 

šeimos, kurios registravosi Migracijos departamente, gali kreiptis dėl sveikatos paslaugų į savivaldybės, kurioje 

registravosi, gydymo įstaigą. Jiems sveikatos tikrinimas bus atliktas nemokamai. Pereinamuoju laikotarpiu 

ukrainiečių tėvai/globėjai, rūpintojai turi teisė prašyti šeimos gydytojų profilaktinių patikrinimų pažymėjimus 

atspausdinti ir atiduoti jiems. 

 
 

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos 

pažymėjimas“, kurios pildymas galimas tik elektroniniu būdu, o iki tol dar galiojusi ,,popierinė“ vaiko 

sveikatos pažymėjimo versija panaikinta. 

 
Svarbu! Prieš kreipiantis į odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą būtina pasiteirauti, ar ji atlikusi 

profilaktinį vaiko dantų ir burnos higienos būklės patikrinimą galės išduoti el. pažymėjimą. Jeigu įstaiga 

tokių galimybių neturi, tėvams reikia kreiptis į kitą odontologijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą, turinčią galimybę išduoti el. pažymėjimą. Norint nemokamai atlikti profilaktinį vaiko 

dantų ir burnos higienos būklės patikrinimą ir gauti el. pažymėjimą, galima kreiptis į gydymo įstaigą, 

kurioje vaikas yra prirašytas. Jeigu pati gydymo įstaiga gydytojo odontologo neturi, ji privalo informuoti, 

kur teikiamos nemokamos odontologinės paslaugas joje prisirašytiems pacientams. 

 
Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo 

rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos specialistai turi pateikti ugdymo 

įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Rekomendacijos teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti 

ugdymo veikloje bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios 

pagalbos. 

 

Kviečiame rūpintis savo vaiko gerove jau dabar! 
 
 

 

  

                                                                     Informaciją parengė: Visuomenės sveikatos specialistė  
                                                         Lida Semėnienė 
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