
DARBUOTOJO PROFILAKTINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO PAŽYMOS (047 ar 048) 

UŽSAKYMAS NAUDOJANTIS ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ IR 

BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINE SISTEMA (ESPBI IS) 

 

 

SVARBU. Juridinio asmens (toliau – Įmonės) darbuotojui, atsakingam už darbuotojų profilaktinių sveikatos 

tikrinimų organizavimą, turi būti išduotas (suteiktas) įgaliojimas gauti Registrų centre paslaugą – 

suteikti teises ESPBI IS užsakyti ESPBI IS elektronines medicinines pažymas (E047/E048) darbuotojams. 

 

 

Įmonės specialistas, atsakingas už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą (toliau –ĮDSS), 

prisijungęs prie ESPBI IS turi pasirinkti Darbdavio atstovo rolę: 

 

 
 

 

Pasirinkęs šią rolę, specialistas nukreipiamas į pirminį darbdavio atstovo funkcionalumo langą. 

 

 
 

Viršutinėje lango dalyje galima darbuotojo paieška pagal jo pateiktus duomenis (asmens kodas ir 

tapatybę patvirtinančio dokumento numeris). 

 



2-7 
 

 
 

Suradus reikiamo darbuotojo duomenis, sukuriamas darbdavio atstovo įgaliojimas (kad ESPBI IS 

prisijungęs specialistas galėtų atstovaujamam darbuotojui užsakyti profilaktinio sveikatos 

patikrinimo pažymą). Kuris galioja 18 dienų nuo sukūrimo datos. 

 

 

 

Žemesnėje lango dalyje pateikiamas darbuotojų, kuriems jau sukurtas darbdavio atstovo 

įgaliojimas, sąrašas 

 

 
 

Darbuotojas – Vardas, Pavardė 

Gimimo data – Darbuotojo gimimo data 

Įgaliojimo būsena – Sukurta / Patvirtinta  

Įgaliojimo datos  Nuo/ iki 

Veiksmai – Darbdavio atstovas gali patvirtinti įgaliojimą, arba Atsisakyti (atlikus darbuotojo 

profilaktinį sveikatos patikrinimą / darbuotojui išėjus iš darbo). 

 

 

Esant dideliam atstovaujamų darbuotojų sąrašui galima atlikti reikiamo darbuotojo paiešką: 
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Suradus darbuotoją, kuriam reikalingas profilaktinis sveikatos patikrinimas, atidaroma jo sveikatos 

istorija (darbuotojų sąraše paspausti ant reikiamo darbuotojo pavardės). 

 

Darbuotojo sveikatos istorijoje pasirenkame skiltį Pažymos: 

 
 

Pažymų lange pateikiamas pasirinktam darbuotojui kurtų paciento Profilaktinio sveikatos 

patikrinimo pažymų sąrašas: 

 
 

Galimos pažymų būsenos: 

Nepasirašyta – Profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma (E047/E048) sugeneruota, tačiau 

nepasirašyta kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu; 

Aktyvi – Profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma (E047/E048) Pasirašyta, darbuotojas gali 

kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. 

Vykdoma – Sveikatos priežiūros įstaigoje registruotas paciento apsilankymas Profilaktiniam 

sveikatos patikrinimui. 
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Profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymos užsakymas: 

 

Darbuotojo sveikatos istorijos Pažymų lange spaudžiame „Kurti pažymą“ 

 

 
 

 

Sistema nukreipia į Pažymos pasirinkimo langą, kuriame pasirenkamas reikiamas pažymos tipas ir 

spaudžiama „Tęsti“. 

 

 

 
 

E047 – darbuotojo sveikatos patikrinimas prieš priimant į darbą 

E048 – Įmonėje dirbančio asmens sveikatos patikrinimas (atstoja popierinę Asmens medicininę 

knygelę). 
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Pildoma sveikatos patikrinimo pažyma (E047/ E048) (pažymų pildymas vienodas) 

 

 

 
 

Skiltyje „Pacientas“ atvaizduojami darbuotojo, kuriam išduodama Profilaktinio sveikatos patikrinimo 

pažyma, demografiniai duomenys (Vardas, pavardė, Asmens kodas, Gimimo data, lytis, 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). 

 

Skiltyje „Dokumentą pildantis asmuo, įstaiga“ 

1. Sistema automatiškai atvaizduoja Pažymą pildančio ĮDSS vardą, pavardę 

1.1. Pareigos – ĮDSS laisvu tekstu įveda savo pareigų pavadinimą (pvz. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistas) 

1.2. Įstaiga – ĮDSS įveda darbovietės JAR kodą (sistema automatiškai suranda ir atvaizduoja 

įstaigos pavadinimą) 

 

Skiltyje „Dokumento duomenys, paciento darbovietė“: 

2. Dokumentas išduotas - automatiškai sugeneruojama Pažymos išdavimo data („šiandien“). 

2.1. Profesijos kodas – profesijai suteiktas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK2012 

kodas. PVZ. 831120 – Elektrinio traukinio mašinistas. Laukas nėra privalomas  
(Lietuvos profesijų klasifikatorių galima rasti adresu http://www.profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/paieska-lt-ver)  

http://www.profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/paieska-lt-ver
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2.2. Pareigos  

- nurodžius profesijos kodą, automatiškai užpildomas atitinkamas pavadinimas 

- Nežinant profesijos kodo, pareigų pavadinimą galima įrašyti laisvu tekstu. 

2.3. Darbo stažas – nurodomas darbuotojo stažas pagal profesiją, metais (sveikas skaičius) 

 

Skiltyje „Kenksmingi veiksniai ir pavojingi darbai“ 

3.1. Kenksmingi veiksniai ir pavojingi darbai – parenkama reikšmė iš kenksmingų veiksnių ir 

pavojingų darbų klasifikatoriaus - pradėjus rašyti, sistema siūlo vedamą tekstą 

atitinkančius įrašus, pvz. pradėjus rašyti „video“, sistema automatiškai siūlo 

kenksmingą veiksnį 4.3.2.“ Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt).“ (būtina 

parinkti, bent vieną kenksmingą veiksnį ar pavojingą darbą) 

3.2. Pastabos – galima pateikti papildomas pastabas gydytojui, atliksiančiam profilaktinį 

darbuotojo sveikatos patikrinimą (pvz. pažymėti, kad darbuotojas dirba srityje, kurioje 

privalomas patikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų arba vairuoja B kategorijos transporto 

priemonę profesiniais tikslais ir kt.) (laukas nėra privalomas) 

 

Užpildžius pažymos duomenis. Spaudžiama „Pateikti pasirašymui“  

 

 

Sistema sugeneruoja darbuotojo Profilaktinio patikrinimo pažymą (E047/E048) ir nukreipia į 

pasirašymo langą 

 

 
 

Pasirenkamas pasirašymo būdas ir pasirašomas sugeneruotas pažymos dokumentas (*.pdf).  

Esant poreikiui išduotą ir pasirašytą pažymą galima atsispausdinti ar išsisaugoti kompiuteryje. 
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Darbuotojui atlikus profilaktinį sveikatos patikrinimą, Darbdavio atstovas Pažymų skiltyje gali 

atsidaryti darbuotojui išduotą Profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymą (Darbdavio atstovo 

pildoma dalis). 

 

Atidarius šią pažymą ir dešiniajame meniu išskleidus pasirinkimą Susiję dokumentai, bus 

pasiekiama gydytojo išduota Sveikatos patikrinimo pažyma : 

 

 
 

 

1. Darbdavio atstovo sukurtos pažymos numeris; 

2. Gydytojo pateiktos pažymos (atsakymo) numeris 

 


