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DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO NUOTOLINIU
BŪDU
Daugėjant užsikrėtimų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga), vis
daugiau pacientų, kuriems diagnozuota lengva šios ligos forma, kreipiasi į šeimos gydytojus dėl
elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo.
Vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo
atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei
elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės),
užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų atvejais ar, kai dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos
Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, asmeniui, pasireiškus
negalavimams, atitinkantiems užkrečiamosios ligos požymius, ar jam esant privalomoje izoliacijoje ir
dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, šeimos medicinos paslaugas teikiančio
gydytojo (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo) sprendimu, įvertinus galimą
užkrėtimo riziką, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas nuotoliniu būdu,
nuotolinės konsultacijos metu.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu dar nėra pasibaigusi COVID-19 ligos pandemija, paskelbta
Pasaulio sveikatos organizacijos, be to, nuolat didėjant užsikrėtimų skaičiui, kiekviena gydymo įstaiga
turi valdyti pacientų srautus ir nusistatyti savo įstaigos tvarką, kaip pacientai, atitinkantys užkrečiamos
ligos požymius, turėtų patekti pas gydytoją ir gauti gydymo bei kitas paslaugas. Gydymo įstaigoms taip
pat paliekama teisė taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus. Labai svarbu, kad, išduodant
elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nuotoliniu būdu, Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje pildomuose medicinos dokumentuose būtų
tinkami įrašai, nekeliantys abejonių dėl išduodamo nedarbingumo pažymėjimo.
Norėtume priminti, kad jeigu gydomos užkrečiamosios ligos laikotarpiu iškyla tiesioginės
konsultacijos poreikis, gydytojas nuotolinės konsultacijos metu, įvertinęs pateiktą informaciją apie
asmens sveikatos būklę ir galimo užkrėtimo riziką, asmenį užregistruoja konsultacijai tiesioginio
kontakto būdu, kurios metu sprendžia dėl jo laikinojo nedarbingumo, o apie paskirtą konsultacijos
tiesioginio kontakto būdu datą ir laiką informuojama nuotolinės konsultacijos metu.
Prašytume savivaldybių administracijų atstovų ir savivaldybių gydytojų šia informacija
pasidalyti su visomis Jūsų savivaldybės teritorijoje veikiančiomis asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis.

Viceministrė

Danguolė Jankauskienė

Ramunė Andriušaitienė, tel. (8 5) 260 4713, el. p. ramune.andriusaitiene@sam.lt

