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2021 m. rugsėjo 20 d.

2018 m. pasirašytoje Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje1 (toliau -

Kolektyvinė sutartis), įpareigojančioje gerinti sveikatos sistemos darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines

sąlygas, 5.2. punkte numatoma, kad valstybės institucijoms skyrus papildomų Privalomojo sveikatos draudimo

fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugoms apmokėti ir

rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui (toliau - DU) didinti, nurodytos

lėšos privalo būti naudojamos DU didinti. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 2021 m. rugsėjo

16 d. pasirašė įsakymą „Dėl balo vertės patvirtinimo“2 ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

informavo, kad ASP paslaugų bazinių kainų (dydžių) balo vertės didinimui skirtas finansavimas numatytas

taikyti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiuo metu sveikatos priežiūros įstaigos pagal Kolektyvinės sutarties

įsipareigojimus planuoja medikų darbo užmokesčio didinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad gydytojų rezidentų DU peržiūrėjimas nėra numatomas.

Primename, kad gydytojų rezidentų DU dydis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos medicinos

praktikos įstatyme3. Pagal jį, gydytojams rezidentams bazinė DU dalis yra mokama iš valstybės biudžeto

asignavimų, o ne iš sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams skirto DU fondo4, todėl didinant DU iš

papildomų PSDF biudžeto lėšų, gydytojams rezidentams DU nesikeis.

Paskutinį kartą gydytojų rezidentų DU po jaunųjų gydytojų organizacijų kreipimosi buvo peržiūrėtas ir

15 proc. padidintas 2020 m. balandį - jaunesniajam gydytojui rezidentui pritaikytas pareiginės algos

4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. Įsakymas Nr. V-721 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos įstaigų, kuriose rezidentai dirba gydytojais rezidentais, išlaidų, susijusių su gydytojų rezidentų darbo užmokesčiu,
kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo”

3 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31926/asr
2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/585d7a42172611ecad9fbbf5f006237b
1 https://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/sakos-kolektyvines-sutartys



koeficientas 8,74 (vietoje 7,6), o vyresniajam gydytojui rezidentui – 9,32 (vietoje 8,1). Šis pokytis neatitinka

gerėjančios ekonominės situacijos, kai 2021 m. I ketvirčio gydytojų atlyginimų vidurkis siekė 3309 eurų, o

slaugytojų - 1814 eurų, neatskaičius mokesčių. 2021 m. II ketvirtį vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

neatskaičius mokesčių siekė 1566,4 eurų, o jaunesniojo gydytojo rezidento - 1546,98 eurų, vyresniojo

gydytojo rezidento - 1649,64 eurų.

Manome, kad vis pasikartojantis gydytojų rezidentų išskyrimas iš kitų sveikatos priežiūros specialistų

yra ydingas ir skatina medikų bendruomenės susiskaldymą. Raginame vykdant Kolektyvinės sutarties

įsipareigojimus nuosekliai peržiūrėti ir gydytojų rezidentų DU dydį, taip užtikrinant visų sveikatos specialistų

DU tolygų didėjimą.

Pabrėžiame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministerija ir kitos valstybės institucijos ne kartą kreipėsi į gydytojus rezidentus pagalbos valdant valstybinio

lygio krizes Lietuvoje, nemaža dalis gydytojų rezidentų iki šiol dirba priešakinėse linijose, kovodami su

COVID-19 ligos protrūkiais. Tai tik įrodo, kad gydytojai rezidentai yra neatsiejama sveikatos priežiūros

sistemos dalis, todėl privalo būti vertinami taip pat, kaip kiti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai.

Gydytojų rezidentų gerovė ir medikų bendruomenės vieningumas išliks tik tuomet, kai valdžios institucijos

savo sprendimuose prisiims atsakomybę ir atsižvelgs į kiekvieną sistemos dalyvį.

Originalas siunčiamas nebus.
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