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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO  

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, susipažinusi su 2015 m. vasario 20 d. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 404/96 „Dėl medicininių kontraindikacijų, 

kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – 

Projektas) bei atsižvelgdama į Projekto siekiamo teisinio reguliavimo tikslus dėl asmens tinkamumo 

įvaikinti, iš esmės pritaria sąraše nurodytoms medicininėms kontraindikacijoms, tačiau kartu 

atkreipia dėmesį į ligi šiol išliekantį nepakankamą medicininio pažymėjimo išdavimo tvarkos 

reglamentavimą. Pastebėtina, jog 1993 m. gruodžio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 

507 „Dėl sveikatos tikrinimų“ patvirtinta įvaikintojo ir įvaikinamojo sveikatos tikrinimo tvarką 

kelia abejonių dėl tinkamo minėto teisės akto įgyvendinimo, ypatingai atkreipiant dėmesį į 

Medicininių pažymėjimų (forma (046/a) išdavimo ir vienodą pildymo tvarką.  

 Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu 

Nr. 386 patvirtintame Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju 

(rūpintoju), sąraše (Žin., 2001, Nr. 64-2373) nurodytos tos pačios medicininės kontraindikacijos 

kaip ir asmenų, siekiančių būti įvaikintojais, atveju, kurios tikslinamos parengtu sveikatos apsaugos 

ministerijos Projektu, todėl svarstomo Projekto kontekste, siūlytina atkreipti dėmesį į būtinybę 

kompleksiškai spręsti asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais) bei įvaikintojais, tinkamumą 

pagrindžiančių medicinos dokumentų išdavimo klausimus.                  
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