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Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą dėl įstaigoje gautos informacijos apie
galimai netinkamo medicininio pažymėjimo išdavimą pilietei, siekiančiai globoti vaiką.
Į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą elektroniniu laišku 2011-12-12 kreipėsi
pilietė A. U., kuri išreiškė abejones dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriaus darbuotojų tinkamai atliekamų pareigų, galimai vilkinant jos prašymo
nagrinėjimą tapti globėja ir bendrauti su globos namų vaikais.
Tyrimo metu nustatyta, jog VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
gydytoja R. S. pilietei A. U. išdavė medicininį pažymėjimą, (apskaitos forma 046/a), kuriuo
minėtai pilietei buvo suteikta teisė globoti nepilnametį, tačiau vėliau minėtas medicininis
pažymėjimas buvo pripažintas negaliojančiu paaiškėjus, jog minėta pilietė serga liga, dėl kurios
pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus ji negali būti skiriama vaiko globėja. VšĮ Pasvalio
pirminės asmens sveikatos priežiūros centro gydytoja R. S., išdavusi netinkamą medicininį
pažymėjimą, buvo nubausta drausmine nuobauda.
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) 3.268 straipsnio 2
dalies 2 punktą, asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), rajono (miesto) valstybinei vaiko
teisių apsaugos institucijai pateikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos sveikatos
pažymėjimą. Norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) asmenų sveikatos pažymėjimo forma –
„Medicininis pažymėjimas“ (Forma Nr. 046/a) nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-06-19 įsakymu Nr. 349/79 (Žin., 2001, Nr.
55-1959). Taip pat patvirtintas ir Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko
globėju (rūpintoju), sąrašas (Žin., 2001 m., Nr. 64-2373), tačiau atkreiptinas dėmesys, jog
reikalavimų dėl medicininio pažymėjimo išdavimo asmenims, siekiančiais būti globėjais, ar aprašo,
kuriame būtų aiškiai išdėstyta pažymėjimo išdavimo tvarka, nėra.
Atsižvelgiant į aplinkybę, jog šiuo metu nepakanka teisinio reglamentavimo dėl
medicininio pažymėjimo išdavimo tvarkos asmenims, siekiančiais tapti globėjais (rūpintojais), ir,
atkreipiant dėmesį į praktikoje pasitaikančius atvejus dėl šeimos gydytojo neteisėto pažymėjimo
išdavimo asmenims, kurie negali būti skiriami globėjais (rūpintojais), vaiko teisių apsaugos
kontrolierė siūlo keisti teisės aktus, papildant nuostata, jog Medicininį pažymėjimą (apskaitos
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forma 046/a) asmenims norintiems tapti vaiko globėju (rūpintoju), išduoda tik sveikatos priežiūros
įstaigos gydytojų konsultacinė komisija.
Pažymėtina, jog neteisėtai ir nepagrįstai išduotas Medicininis pažymėjimas asmenims,
norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), tačiau neatitinkantys jiems keliamų reikalavimų, ne
tik gali sudaryti prielaidas vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimams, tačiau gali turėti sunkių
pasekmių.
Apie priimtus sprendimus dėl pateikto vaiko teisių apsaugos kontrolierės siūlymo
informuoti raštu.
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