ASBESTO ŠALINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 3.1–3.6, 5.1 PRIEMONIŲ
2009 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės pavadinimas

Planuojami darbai

3.1. Parengti ir sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
patvirtinti Profesinių ligų
nustatymo kriterijų aprašą,
kuriame būtų asbesto
sukeltų ligų diagnozavimo
reikalavimai
3.2. Papildyti sveikatos
apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 31 d. įsakymo Nr.
301 „Dėl profilaktinių
sveikatos tikrinimų
sveikatos priežiūros
įstaigose“ (Žin., 2000, Nr.
47-1365) 13 priedą,
atsižvelgiant į papildomus
asbesto poveikio praeityje
nustatymo reikalavimus
3.3. Vykdyti tęstinius
asbesto plaušelių ir asbesto
darinių tyrimus plaučių
audinyje, siekiant nustatyti
pamatinius asbesto dydžius
Lietuvos populiacijos ir
įvairių profesijų darbuotojų
grupėms.

3.1.1. Parengti ir sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
patvirtinti Profesinių ligų
nustatymo kriterijų aprašą,
kuriame būtų asbesto sukeltų
ligų diagnozavimo
reikalavimai
3.2.1. Papildyti sveikatos
apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301
„Dėl profilaktinių sveikatos
tikrinimų sveikatos priežiūros
įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 471365) 13 priedą, atsižvelgiant į
papildomus asbesto poveikio
praeityje nustatymo
reikalavimus
3.3.1. Parengti sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
patvirtintą tęstinių asbesto
plaušelių ir asbesto darinių
tyrimų plaučių audinyje darbų
planą, siekiant nustatyti
pamatinius asbesto dydžius
Lietuvos populiacijos ir įvairių
profesijų darbuotojų grupėms.

Atsakingas vykdytojas
ir kiti vykdytojai
Sveikatos apsaugos
ministerijos Asmens
sveikatos skyrius

Įvykdymo Įvykdymas
terminas
2008 m.
Įvykdyta. Asbesto sukeltų profesinių
IV ketv.
ligų nustatymo kriterijų aprašas,
2009 m. spalio 29 d. patvirtintas LR
Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. V-888 (Žin., 2009, Nr.
131-5708).

Sveikatos apsaugos
ministerijos Asmens
sveikatos skyrius

2008 m.
IV ketv.

Įvykdyta. LR Sveikatos apsaugos
ministro 2009 m. kovo 13 d.
įsakymas Nr. V-178 " Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. gegužės 31 d.
įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių
sveikatos tikrinimų sveikatos
priežiūros įstaigose“ pakeitimo"
(Žin., 2009, Nr. 39-1480)

Higienos institutas,
Valstybinis patologijos
centras, Vilniaus
universiteto Onkologijos
institutas

2008 m.
IV ketv.

Priemonės vykdymas perkeltas į
2011-2012 m. LR Vyriausybės 2009
m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 919
"Dėl LR vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo" (Žin.,
2009, Nr. 103-4317) ir LR Sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. spalio 29
d. įsakymu Nr. V-899 "Dėl LR
Sveikatos apsaugos ministro 2008
m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V1

3.4. Modernizuoti Higienos
instituto akredituotą
laboratoriją pagal asbesto
tyrimų reikalavimus

3.4.1. Renovuoti patalpas
pagal asbesto tyrimams
keliamus reikalavimus.
3.4.2. Modernizuoti
laboratorinę įrangą pagal
asbesto tyrimams keliamus
reikalavimus.

Higienos institutas

3.5. Vykdyti išorinės ir
darbo aplinkos užterštumo
asbestu stebėseną.

3.5.1. Parengti ir sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
patvirtinti Aplinkos užterštumo
asbestu stebėsenos 2008–2013
m. darbų planą

Sveikatos apsaugos
ministerijos Visuomenės
sveikatos departamentas,
Higienos institutas,
Valstybinė visuomenės
sveikatos priežiūros
tarnyba, Nacionalinė
visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija,
Lietuvos savivaldybių
asociacija

Higienos institutas

827 „Dėl LR Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ įgyvendinimo 20082013 m. priemonių vykdytojų
skyrimo“ pakeitimo".
2008 m.
Priemonių vykdymas perkeltas į
IV ketv.
2011 m. LR Vyriausybės 2009 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 919
"Dėl LR Vyriausybės 2008 m.
2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
IV ketv.
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo" (Žin.,
2009, Nr. 103-4317) ir LR Sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. spalio 29
d. įsakymu Nr. V-899 "Dėl LR
Sveikatos apsaugos ministro 2008
m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V827 „Dėl LR Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ įgyvendinimo 20082013 m. priemonių vykdytojų
skyrimo“ pakeitimo"
2008 m.IV Įvykdyta. LR Sveikatos apsaugos
ketv.
ministro 2009 m. vasario 20 d.
įsakymas Nr. V-118 „Dėl išorinės ir
darbo aplinkos užterštumo asbestu
stebėsenos 2009-2013 m. vykdymo
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.
24-945)
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3.5.2. Vykdyti išorinės ir darbo Sveikatos apsaugos
aplinkos užterštumo asbestu
ministerija,
stebėseną.
koordinuojanti institucija
Higienos institutas

2009 m.
IV ketv.

Įvykdyta. Gauta 12 paraiškų.

3.6. Aprūpinti regionų
visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybų
laboratorijas oro ėminių
paėmimo priemonėmis ir
apmokyti specialistus, kaip
paimti asbesto ėminius.

3.6.1. Organizuoti viešąjį
pirkimą oro ėminių paėmimo
įrangą ir priemonėms įsigyti.
3.6.2. Pravesti asbesto oro
ėminių paėmimo mokymus
specialistams

Nacionalinė visuomenės
sveikatos priežiūros
laboratorija
Higienos institutas

2008 m.
IV ketv.

5.1. Parengti ir platinti
visuomenės informavimo ir
švietimo reikmėms
pritaikytą medžiagą
(lankstinukus, plakatus,
vaizdo (garso) reklaminius
filmukus, straipsnius
spaudoje) apie asbesto
keliamą riziką visuomenės
sveikatai ir saugų elgesį su
asbesto turinčiais gaminiais

5.1.1. Parengti straipsnius
spaudoje apie asbesto keliamą
riziką visuomenės sveikatai ir
saugų elgesį su asbesto
turinčiais gaminiais

Sveikatos apsaugos
ministerija

2009 m.
IV ketv.

Priemonių vykdymas perkeltas į
2011 m. LR Vyriausybės 2009 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 919
"Dėl LR Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo" (Žin.,
2009, Nr. 103-4317) ir LR Sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. spalio 29
d. įsakymu Nr. V-899 "Dėl LR
Sveikatos apsaugos ministro 2008
m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V827 „Dėl LR Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 351
„Dėl Asbesto šalinimo programos
patvirtinimo“ įgyvendinimo 20082013 m. priemonių vykdytojų
skyrimo“ pakeitimo"
Įvykdyta. Parengtas 1 straipsnis
„Asbestas namuose – pavojus tau ir
tavo artimiesiems“. Patalpintas
www.hi.lt (leidybai lėšos negautos)

2008 m.
IV ketv.
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