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Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma galioja 1 metus nuo
užpildymo dienos. Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir

koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo

augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti

švietimo įstaigą.

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. Elektroniniu
būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos

paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios yra

perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSSIS).

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 paslaugos joje
prirašytiems pacientams. 

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas.
Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos
specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Rekomendacijos - teikiamos

dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, bei kokių primos pagalbos priemonių reikėtų

imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos.
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