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Sveikatos srities vykdomosios valdzios institucijij, darbuotojxj ir darbdaviij bei jij
organizaciji} atstovai (toliau - sveikatos srities vykdomosios valdzios atstovai, darbuotojxj atstovai,

darbdavii} atstovai, visos kartu toliau - salys), jgyvendindamos Salii^ 2013 m. geguzes 7 d. susitarimo
^el taipusavio trisales socialines paitnerystes pripazinimo ir vystymo" 1.4 punkt% 2014 metais
susitaria spr^sti 5iame susitarime nurodytas socialines, ekonomines ir darbo, mokymo ir

kvalifikacijos tobulinimo problemas:

I. Socialines problemos ir jij sprendimo budai:

1.	|vertinti atvejus, kai nuo smurtaujanch} asmenij (pacientij, atstovi} ar treciiyij asmemj) nukencia

sveikatos prieziuros jstaigij personalas. Nustatyti problemos apimtj ir organizuoti tarpzinybinj
klausimo aptarim% dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims ir sprendziant del vienos ar kelhj

alternatyvq taikymo: imtis iniciatyvos grieztinti smurtaujanciij asmenij atsakomyb? arba/ir inicijuoti
jstatymi} pakeitimus, sudarysiancius prielaidas ir finansines s^lygas sveikatos prieziuros jstaigose
uztiki'inti darbuotojij saugumq stebejimo priemonemis, nepazeidziant pacientij teisiij.

2.	Deti maksimalias pastangas sveikatos srityje dirbancii^ specialistij jvaizdzio visuomeneje
suformavimui. Kaip pavyzdziui, organizuojant viesiui} rysiij priemones, neiSskkti gydytojij ir
slaugytojij profesijij, akcentuoti vienod^ vis^ profesiniij kvaiifikacijij specialistii svarb^ teikiant
kokybiskas paslaugas pacientams.

3.	Skatinti diegti gerqj^ sveikatos prieziuros administravimo praktik^.

II. Ekonomines ir darbo problemos bei jij sprendimo budai:

1.	T^sti sveikatos prieziuros ir farmacijos specialistij darbo ir poilsio laiko teisinio reguliavimo
monitoravim^ ir jvertinti galimybes siulyti esamo reglamentavimo pakeitimus.

2.	Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kiti} teises aktij nustatyta tvarka pradeti kolektyvines
derybas del sakos kolektyvines sutarties, taikomos Lietuvos nacionalineje sveikatos sistemoje
veikiancioms valstybes asmens sveikatos prieziuros fstaigoms pasirasymo, jtraukiant, bet

neapsiribojant, j sutartj siuos klausimus:



2.1.	sveikatos prieziuros specialistij ir pagalbinio medicinos personalo darbo apmokejimo sistemos,

paremtos darbo uzmokescio formavimu, orientuotu j darbuotojo pareigyb? bei jai priklausancias
darbo funkcijas, darbo intensyvum^, atsakomybes ir patiriamos darbe jtampos laipsnj, bet ne j
darbuotojo asmenj ar formally status^ nustatymas; minimalios menesines algos apskaiciavimo

tvarkos nustatymas; darbo uzmokescio mokejimo tvarkos nustatymas, kai darbuotojas pavaduoja kit^
darbuotojo ar kai darbuotojas pats mokosi; atokiuose regionuose dirbanciij sveikatos prieziuros
specialisti} keliones islaidi} kompensavimo galimybiij analize ir kompensavimo tvarkos nustatymas;
2.2.	sveikatos prieziuros specialist^ darbo kruvio formavimas ir nustatymas;
2.3.	privalomo sveikatos prieziuros specialistij (ne tik licencijuojanuO profesines kvalifikacijos

tobulinimosi islaidij apmokejimo sureguliavitnas;
2.4.	kitos salims svarbios darbo, socialines ir ekonomines s^lygos.

3.	Pasitelkiant kompetentingij valstybes institucijij specialistus ir dalyvaujant darbuotojo atstovams,
jvertinti teigiamus ir neigiamus aspektus bei galimybes iSskirti slaugos paslaugi} apmokejim%
atskiriant nuo esarmj kompleksiniij paslaugi slaugos paslaugas, butinas sveikatos prieziuros paslaugij

uztikrinimui, o taip pat jvertinti poreikj i§plesti slaugos paslaugij s^raSq pirmineje sveikatos
prieziuroje ir nustatyti slaugos paslaugij jkainj. Gavus teigiamas isvadas, rengti ar dalyvauti rengiant

teises aktij pakeitimus.

4.	Pasitelkiant kompetentingo valstybes institucijij specialistus, jvertinti teigiamus ir neigiamus
aspektus bei galimybes reglamentuoti teis? slaugytojoms savarankiskai, t.y. steigiant privacias

jmones, teikti slaugos paslaugas.

5.	Perziureti teises aktus, reglamentuojancius reikalavimus pareigybems, priimant asmenis }

vadovaujandias pareigas sveikatos prieziuros jstaigose. {vertinti, ar keliami reikalavimai
nediskriminuoja vienos ar kitos asmenj grupes del aplinkybii}, nesusijushj su darbuotojo dalykinemis
savybemis. Prireikus rengti ar dalyvauti rengiant teises akto pakeitimo projektus.

III. Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo problemos ir jo sprendimo btidai:

1.	Didinti sveikatos prieziuros specialisto savivaldos organizacijo gebejimus organizuojant sveikatos
prieziuros specialisto kvalifikacijos kelimfj. legkoti budo skirti sveikatos prieziuros specialisto
kvalifikacijos kelimui finansavimq (per speciali^sias biudzetines programas ar ES fondus).

2.	Laiko, butino privalomajam profesines kvalifikacijos tobulinimui pagal galiojanci^ licencijo
atnaujinimo tvarkq apmokejimo s^lygo analize ir, jei reikia, papildomo reglamentavimo nustatymas.

3.	Jvertinti naudfj ir galimybes bei skatinti atskir^ mokymo ir kvalifikacijos kelimo organizavim^
tiems darbuotojams, kuriems sugretinamos skirtingos funkcijos, reikalaujanCios specialio zinio ir

specialaus paruosimo.

4. Farmakotechniko perkvalifikavimo sistemos kurimas.
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