LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M.
LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO
2014 m. sausio 27 d. Nr. V-119
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“:
1. Pakeičiu ir išdėstau 2.4 papunktį taip:
„2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių
ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto
medicinos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras,
viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Valstybinis patologijos
centras ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia
Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d.“.
2. Pakeičiu ir išdėstau 2.6 papunktį taip:
„2.6. Elektroniniu būdu galima pildyti visas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir
kitas tipines formas (toliau – apskaitos dokumentai), naudojamas sveikatos priežiūros įstaigose
(toliau – įstaigos), tačiau turi būti laikomasi teisės aktuose nustatytų šių formų turinio reikalavimų.
Prireikus, visi apskaitos dokumentai turi būti išspausdinami. Jeigu šiame įsakyme nurodyti
apskaitos dokumentai įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu, įstaigos privalo užtikrinti šio įsakymo,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų
apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.“.
3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų
tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus:
3.1. pripažįstu netekusia galios 1.1.1 papunkčio 7 eilutę;
3.2. pripažįstu netekusiu galios 1.2.4 papunktį;
3.3. pakeičiu 2.1.1 papunktį:
3.3.1. pakeičiu ir išdėstau 40 eilutę taip:
„40 025/a
Ambulatorinė asmens sveikatos istorija
15 metų nustojus
lankytis
ligoniui“;
3.3.2. pripažįstu netekusia galios 42 eilutę;
3.4. pakeičiu 2.2.2 papunktį:
3.4.1. pakeičiu ir išdėstau 51 eilutę taip:
„51
025-112/a
Vaiko sveikatos raidos istorija
25 metai išrašius iš
poliklinikos“;
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3.4.2. papildau 51 eilute:
„511 025-112-1/a Vaiko sveikatos etapinė epikrizė
25 metai pagal F025/a“;
3.5. pakeičiu 2.2.5 papunktį:
3.5.1. pakeičiu ir išdėstau 65 eilutę taip:
„65 025-5/a
Asmenų, kurie kreipiasi į asmens
10 metų išrašius iš
sveikatos priežiūros įstaigas dėl
apskaitos“;
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psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant
narkotines ir psichotropines medžiagas,
statistinė apskaitos forma
3.5.2. pakeičiu ir išdėstau 66 eilutę taip:
„66 030-1/a
Psichikos ligonio apskaitos statistinė
3 metai
išrašius iš
kortelė
apskaitos“‘;
3.5.3. pakeičiu ir išdėstau 67 eilutę taip:
„67 030-1-1/a
Išbraukto iš apskaitos dokumentų
3 metai“;
psichikos ligonio statistinė kortelė
3.5.4. pripažįstu netekusia galios 70 eilutę;
3.6. pripažįstu netekusiomis galios 2.2.8 papunkčio 75, 76 eilutes;
3.7. pakeičiu 3 punktą:
3.7.1. pakeičiu ir išdėstau 104 eilutę taip:
„104 027/a
Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas pagal
F025/a,
F003/a“;
3.7.2. pripažįstu netekusia galios 105 eilutę;
3.7.3. pripažįstu netekusia galios 114 eilutę;
3.7.4. papildau 1181, 1182 eilutėmis:
„1181 155-1/a
Medicininės apžiūros neblaivumui,
2 metai
girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas
1182 179-2/a
Biologinės terpės siuntimas chemijos
3 metai“;
laboratorijai
3.8. pakeičiu ir išdėstau 6 punkto 126 eilutę taip:
„126 200/a
Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir
pagal
tyrimo rezultatai
F025/a,
F003/a“;
3.9. pripažįstu netekusiu galios 8 punktą;
3.10. pripažįstu netekusiu galios 10.2 papunktį;
3.11. pripažįstu netekusiu galios 10.3 papunktį;
3.12. pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.
4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos
formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus ir išdėstau 2.3
papunkčio 18 eilutę taip:
„18
Forma
Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių
nuolat
25 metai“
Nr. 46
teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų
Sveikata
metų veiklos ataskaita
5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo
valstybės institucijoms tvarką ir išdėstau 1 punktą taip:
„1. Asmens sveikatos
1, 2, 3, 17, 27, 30-1 už metus Higienos institutui (toliau –
priežiūros įstaigos
HI)
12, 24
už metus Vilniaus universiteto
Onkologijos institutui
13, 14
už metus Valstybiniam psichikos
sveikatos centrui
23-1
už metus viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialui
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės
ligoninei (toliau – Infekcinių
ligų ir tuberkuliozės ligoninė)
23-2
už
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės
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Sveikatos apsaugos ministras

26

ketvirtį
už metus

42

už metus

7, 37

už metus

46

už metus

ligoninei
Lietuvos sporto medicinos
centrui
viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialui
Valstybiniam patologijos
centrui
visuomenės sveikatos
centrams apskrityse
HI“.
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