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Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų 
privalomų 
periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 
tvarkos aprašo 
1 priedas

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

Eilės
Nr.

Pareigūnai
Sveikatos

patikrinimų
periodiškumas1

Tikrinančių
gydytojų

pareigybių
pavadinimai

Būtinieji tyrimai Pastabos

1. Vyrai 1 kartą per 2 
metus

Šeimos 
medicinos 
paslaugas 
teikiantis 
gydytojas2.

1. Tiesiosios žarnos ir
su ja susijusių organų
tyrimas pirštu3.
2. Plaučių 
rentgenologinis 
ištyrimas4.
3. Svorio, ūgio 
matavimas.
4. Elektrokardiogra-
ma3.
5. Regėjimo aštrumo 
nustatymas.
6. Akispūdžio 
matavimas.
7. Klausos tikrinimas 
kalba ir šnabždesiu.
8. Bendras kraujo 
tyrimas3.
9. Bendras šlapimo 
tyrimas3.
10. Gliukozės kiekio 
kraujyje ištyrimas3.
11. Cholesterolio 
kiekio kraujyje 
ištyrimas3.
12. Lytinių organų 
apžiūra3.
13. Serologiniai 
toksokarozės (IgG), 
toksoplazmozės (IgM
ir IgG), 
echinokokozės, 
Laimo ligos (IgM ir 
IgG) tyrimai5..

Šeimos 
medicinos 
paslaugas 
teikiančiam 
gydytojui arba 
gydytojui 
specialistui 
rekomendavus, 
pareigūnas gali 
būti siunčiamas 
pasitikrinti 
sveikatos pas 
kitus gydytojus 
specialistus ir 
(ar) atlikti 
papildomus 
tyrimus. 
Tyrimai gali 
būti atliekami ir 
pareigūną 
nusiuntus ištirti 
į stacionarą.
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2. Moterys 1 kartą per 2 
metus

Šeimos 
medicinos 
paslaugas 
teikiantis 
gydytojas2.

1. Tiesiosios žarnos ir
su ja susijusių organų
tyrimas pirštu3.
2. Plaučių 
rentgenologinis 
ištyrimas4.
3. Svorio, ūgio 
matavimas.
4. Elektrokardiogra-
ma3.
5. Regėjimo aštrumo 
nustatymas.
6. Akispūdžio 
matavimas.
7. Klausos tikrinimas 
kalba ir šnabždesiu.
8. Bendras kraujo 
tyrimas3.
9. Bendras šlapimo 
tyrimas3.
10. Gliukozės kiekio 
kraujyje ištyrimas3.
11. Cholesterolio 
kiekio kraujyje 
ištyrimas3.
12. Ginekologinė 
apžiūra (esant 
indikacijų – 
diagnostinis 
citologinis tyrimas)3.
13. Krūtų apžiūra ir 
apčiuopa.
14. Serologiniai 
toksokarozės (IgG), 
toksoplazmozės (IgM
ir IgG), 
echinokokozės, 
Laimo ligos (IgM ir 
IgG) tyrimai5..

1  Dėl  žmonių  užkrečiamųjų  ligų plitimo  grėsmės  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  paskelbtos
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar (ir) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
šiame priede nustatytas 2 metų terminas, per kurį turi  būti  atliktas sveikatos patikrinimas, pratęsiamas 3
mėnesiais. 

2 Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijos  Medicinos  centre  šio  masto  vidaus  tarnybos
sistemos  pareigūnų  sveikatos  patikrinimą  gali  atlikti  šeimos  medicinos  paslaugas  teikiantis  gydytojas,
išklausęs  ne  mažiau  kaip  36  valandų  darbo  medicinos  kursą,  kurio  programa  suderinta  su  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  gydytojas  chirurgas,  gydytojas  oftalmologas,
otorinolaringologas, neurologas, psichiatras, gydytojas akušeris ginekologas (moterims). 

3  Būtinasis tyrimas neatliekamas,  jeigu šio tyrimo, atlikto ne daugiau kaip prieš 60 kalendorinių
dienų iki  sveikatos  patikrinimo pirmosios  dienos,  rezultatai  pateikti  medicinos dokumentų išraše  (forma
Nr. 027/a  „Medicinos  dokumentų  išrašas  /  siuntimas“),  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
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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  –  Išrašas)
išskyrus atvejus, kai yra indikacijų tyrimą pakartoti. 

4  Tyrimas neatliekamas, jeigu šio tyrimo, atlikto ne daugiau kaip prieš vienus metus iki sveikatos
patikrinimo pirmosios dienos, rezultatai pateikti Išraše, išskyrus atvejus, kai yra indikacijų tyrimą pakartoti.

5 Tyrimai atliekami tik pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir
parengimu tarnybinėms užduotims atlikti, rekomendavus šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui.

_________________________



Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų
periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 
tvarkos aprašo 
2 priedas

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ, VEIKIAMŲ GALIMOS PROFESINĖS
RIZIKOS VEIKSNIŲ, PRIVALOMŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ MASTAS IR

PERIODIŠKUMAS

Eil.
Nr.

Pareigūnai

Sveikatos
patikrinimų
periodišku-

mas1

Tikrinančių
gydytojų specialistų

pareigybės
pavadinimas

Būtinieji
tyrimai

Pastabos

1. Pareigūnai, 
kurie pagal 
pareigybių 
aprašymus 
patruliuoja, 
saugo 
asmenis, 
vykdo 
mobiliąsias 
palydas, 
konvojuoja

1 kartą per 2 
metus

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 
ligų gydytojas3 arba 
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Oftalmologas.
3. Neurologas4.
4. Psichiatras.
5. Otorinolaringolo-
gas4.
6. Chirurgas4.
7. Ginekologas 
moterims4.

1. Audiograma
(esant 
indikacijų).
2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.
5. Refrakcijos 
ištyrimas.

Sveikatos 
patikrinimo metu 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

2. Pareigūnai, 
kurie pagal 
pareigybių 
aprašymus 
vykdo 
organizuotas
ginkluotas 
(specialią-
sias) 
operacijas ne
karo metu

1 kartą per 2 
metus

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 
ligų gydytojas3 arba
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Otorinolaringolo-
gas.
3. Oftalmologas.
4. Neurologas4.
5. Psichiatras.
6. Chirurgas4.
7. Ginekologas 
moterims4.

1. Audiogra-
ma5.
2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.
5. Refrakcijos 
ištyrimas.

Sveikatos 
patikrinimo metu 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

3. Ugniagesiai 
gelbėtojai, 
dirbantys 
kvėpuoti 
netinkamoje 
aplinkoje su 
autonominiu
atvirojo 
kvėpavimo 

1 kartą per 2 
metus

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 
ligų gydytojas3 arba
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Odontologas4.
3. Otorinolaringolo-
gas4.
4. Oftalmologas.

1. Audiogra-
ma5.
2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.

Sveikatos 
patikrinimo metu 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
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suslėgto oro 
aparatu

5. Neurologas4.
6. Psichiatras.
7. Chirurgas4.
8. Ginekologas 
moterims4.

5. Refrakcijos 
ištyrimas.
6. Išorinio 
kvėpavimo 
funkcijos 
ištyrimas5.

psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

Po kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto 
įvykio, kurio 
metu dirbta 
kvėpuoti 
netinkamoje 
aplinkoje.

Psichologas, 
psichiatras 
(psichologui 
rekomendavus).

Sveikatos 
patikrinimo metu 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

4. Skraidantis 
aviacijos 
personalas

1 kartą per 
metus   

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 
ligų gydytojas3 arba 
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Psichiatras.
3. Otorinolaringolo-
gas4.
4. Oftalmologas.
5. Odontologas4.
6. Neurologas4.
7. Psichologas.
8. Chirurgas4.

1. Audiogra-
ma5.
2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.
5. Refrakcijos 
ištyrimas.
6. Išorinio 
kvėpavimo 
funkcijos 
ištyrimas5.

Po kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto įvykio
skrydžio metu 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.
Vertinant aviacijos
specialistų 
sveikatos būklę, 
vadovaujamasi 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministro ir 
Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos ministro 

Po kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto 
įvykio 
skrydžio 
metu.

Psichologas, 
psichiatras 
(psichologui 
rekomendavus).
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2003 m. spalio 
21 d. įsakymu 
Nr. 1V-380/V-618
„Dėl Sveikatos 
būklės 
reikalavimų 
sąvado 
patvirtinimo“,  
2011 m. lapkričio 
3 d. Komisijos 
reglamentu (ES) 
Nr. 1178/2011, 
kuriuo pagal 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentą (EB) 
Nr. 216/2008 
nustatomi su 
civilinės aviacijos 
orlaivių įgula 
susiję techniniai 
reikalavimai ir 
administracinės 
procedūros ir 2018
m. liepos 4 d. 
Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentu (ES) 
2018/1139 dėl 
bendrųjų civilinės 
aviacijos taisyklių,
ir kuriuo 
įsteigiama 
Europos Sąjungos 
aviacijos saugos 
agentūra, iš dalies 
keičiami Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentai (EB) 
Nr. 2111/2005, 
(EB) 
Nr. 1008/2008, 
(ES) 
Nr. 996/2010, 
(ES) Nr. 376/2014
ir direktyvos 
2014/30/ES ir 
2014/53/ES bei 
panaikinami 
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Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentai (EB) 
Nr. 552/2004 ir 

5. Narai, 
dirbantys po 
vandeniu su 
autonominiu
atvirojo 
kvėpavimo 
suslėgto oro 
aparatu

Po 60 darbo 
valandų, bet 
ne rečiau kaip
1 kartą per 
metus.

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 
ligų gydytojas3 arba
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Oftalmologas.
3. Otorinolaringolo-
gas4.
4. Odontologas4.
5. Psichiatras.
6. Psichologas.
7. Neurologas4.
8. Chirurgas4.

1. Audiogra-
ma5.
2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.
5. Akių dugno 
ištyrimas.
6. Refrakcijos 
ištyrimas.
7. Išorinio 
kvėpavimo 
funkcijos 
ištyrimas5.

Po 60 valandų 
darbo, po 
kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto 
įvykio, dirbant po 
vandeniu su 
autonominiu 
atvirojo 
kvėpavimo 
suslėgto oro 
aparatu, 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

Po kiekvieno 
sukėlusio 
nelaimingą 
atsitikimą 
įregistruoto 
įvykio dirbant
po vandeniu.

Psichologas, 
psichiatras 
(psichologui 
rekomendavus).

6. Laivų įgulų 
nariai ir kitas
plaukiojantis
personalas

Tikrinami 
vadovaujantis 
Jūrininkų ir vidaus
vandenų 
transporto 
specialistų bei 
motorinių 
pramoginių laivų 
ir kitų motorinių 
plaukiojimo 
priemonių 
laivavedžių 
sveikatos 
tikrinimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu 
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Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos ministro 
2000 m. gegužės 
31 d. įsakymu 
Nr. 301 „Dėl 
profilaktinių 
sveikatos 
tikrinimų 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigose“.

Po kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto 
įvykio jūroje.

Psichologas, 
psichiatras 
(psichologui 
rekomendavus).

Po kiekvieno 
nelaimingą 
atsitikimą 
sukėlusio 
įregistruoto įvykio
jūroje nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

7. Pareigūnai, 
turintys 
tarnybinį 
šaunamąjį 
ginklą

Po kiekvieno 
tarnybinio 
šaunamojo 
ginklo 
panaudojimo 
pataikius į 
žmogų.

Psichologas, 
psichiatras 
(psichologui 
rekomendavus).

Atliekami 
psichologiniai 
testai.

Nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis, 
jei konstatuojama, 
kad tarnybinis 
šaunamasis 
ginklas buvo 
panaudotas 
teisėtai.

8. Pareigūnai, 
atliekantys 

1 kartą per 2 
metus

1. Šeimos 
gydytojas2, vidaus 

1. Audiogra-
ma5.

Kartą per 
kalendorinius 
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objektų 
patikrą, 
kurios 
tikslas – 
aptikti, 
nustatyti ir 
neutralizuoti
ginklus ir 
(ar) 
šaudmenis, 
sprogstamą-
sias 
medžiagas ir
(ar) užtaisus

ligų gydytojas3 arba
darbo medicinos 
gydytojas.
2. Otorinolaringolo-
gas4.
3. Oftalmologas.
4. Neurologas4.
5. Psichiatras.
6. Chirurgas4.

2. Vestibulinės
funkcijos 
ištyrimas5.
3. Akipločio 
ištyrimas.
4. Akispūdžio 
matavimas.
5. Akių dugno 
ištyrimas.
6. Refrakcijos 
ištyrimas.

metus 
pareigūnams, 
neutralizavusiems 
ginklus ir (ar) 
šaudmenis, 
sprogstamąsias 
medžiagas ir (ar) 
užtaisus, 
nustatomas 
stacionarinės 
medicininės 
reabilitacijos, 
prevencinės ar 
postvencinės 
medicininės 
psichologinės 
reabilitacijos, 
sveikatos 
grąžinamojo, 
antirecidyvinio 
gydymo poreikis.

9. Pareigūnai, 
vykdantys 
tarnybines 
pareigas 
aplinkoje, 
kurioje 
veikia 
sveikatai 
kenksmingi 
veiksniai ir 
medžiagos, 
dirbantys 
pavojingą 
darbą6

Papildomo 
tikrinimo 
periodiškumas ir 
mastas nustatytas 
vadovaujantis 
Asmenų, dirbančių
darbo aplinkoje, 
kurioje galima 
profesinė rizika 
(kenksmingų 
veiksnių poveikis 
ir (ar) pavojingas 
darbas), privalomo
sveikatos 
tikrinimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu 
Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos ministro 
2000 m. gegužės 
31 d. įsakymu 
Nr. 301 „Dėl 
profilaktinių 
sveikatos 
tikrinimų 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigose“.
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1 Dėl  žmonių  užkrečiamųjų  ligų plitimo  grėsmės  Vyriausybės  paskelbtos  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos ar (ir) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu šiame priede
nustatytas 2 metų terminas, per kurį turi būti atliktas sveikatos patikrinimas, pratęsiamas 3 mėnesiais.  

2 Šeimos  gydytojas  atlieka  sveikatos  patikrinimą  pagal  Vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų
privalomų  periodinių  profilaktinių  sveikatos  patikrinimų  tvarkos  aprašo  1  priede  nustatytą  sveikatos
patikrinimo mastą. Šeimos gydytojas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą,
kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 

3  Vidaus ligų gydytojas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą, kurio
programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija. 

4  Dėl  žmonių  užkrečiamųjų  ligų plitimo  grėsmės  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  paskelbus
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar (ir) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, šių gydytojų
specialistų apžiūra skiriama tais atvejais, kai yra nustatytų lėtinių ligų ar yra indikacijų skirti šio gydytojo
specialisto apžiūrą. 

5 Dėl  žmonių  užkrečiamųjų  ligų plitimo  grėsmės  Vyriausybei  paskelbus  valstybės  lygio
ekstremaliąją situaciją ar  (ir)  karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  šie tyrimai atliekami tik
esant indikacijoms. 

6 Jei aplinka, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, ar pavojingas darbas nėra
nurodyti šio priedo 1–8 punktuose.

_____________________________________



Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų
periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 
tvarkos aprašo
6 priedas

________________________________________________________________________________________
(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PRIVALOMŲ PERIODINIŲ
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ METU UŽREGISTRUOTI SVEIKATOS

SUTRIKIMAI 
(PER _________ METŲ ________ MĖNESIUS (-IŲ)

Pareigūnų ligų ir sveikatos sutrikimų
grupės pavadinimas

Pareigūnų ligų ir sveikatos sutrikimų skaičius1

Iš
viso

Centrinės statutinės įstaigos
PD2 VSAT2 PAGD2 FNTT2 VST2 KD2 MD2

Visos priežastys
Endokrininės, mitybos ir medžiagų 
apykaitos ligos 
Iš jų:
Antsvoris
Nutukimas
Skydliaukės ligos
Cukrinis diabetas
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akies ir jos priedinių organų ligos
Klausos ir klausos nervo ligos
Kraujotakos sistemos ligos 
Iš jų:
Pirminė arterinė hipertenzija
Kvėpavimo sistemos ligos 
Iš jų:
Lėtinė  obstrukcinė  plaučių  liga  ir
panašios būklės
Virškinimo sistemos ligos 
Iš jų:
Kepenų ligos
Jungiamojo audinio, skeleto ir 
raumenų sistemos ligos
Traumų, kitų išorinių priežasčių 
padariniai
Kita (įrašyti)



2

1 Rašomas nustatytų ligų ir  sveikatos sutrikimų, kurie užregistruoti  medicininės apskaitos dokumentuose
(sveikatos pase ir kt.), skaičius.
2PD – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
FNTT – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
VST – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
MD – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

____________________________________________
Vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir parašas

______________
Užpildymo data

_____________________________________
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