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KREIPIMASIS Į LIETUVOS PARLAMENTINES POLITINES JĖGAS 

Dėl įsipareigojimo investuoti į jaunųjų gydytojų rengimą tvariai Lietuvos sveikatos sistemai užtikrinti 

2017 m. gruodžio 8 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos jaunųjų gydytojų bendruomenė nori būti užtikrinta, jog rūpi sprendimų priėmėjams. 

Suprantame, kad pasiekti Europos sąjungos standartus atitinkantį darbo užmokestį yra ilgas procesas. 

Tačiau norime matyti aiškią viziją, kurioje atsispindėtų konkretūs sprendimai, kuriais bus gerinamos 

Lietuvos jaunųjų medikų sąlygos. 

 

Nepaisant to, kad Lietuvos ekonominė situacija gerėja ir infliacija didėja, rezidentų darbo užmokestis 

nebuvo keistas daugiau nei 6 m. Tuo tarpu kitų medicinos sektoriaus darbuotojų atlyginimo kėlimas 

buvo vykdytas du kartus. Dar daugiau, PSDF biudžetas pastaraisiais metais stabiliai didėjo, tačiau 

jaunųjų gydytojų šis augimas nepasiekė, nes rezidentų pajamas sudaro valstybės biudžeto 

asignavimai. Negalima pamiršti, jog nedraudžiamosios pajamos (rezidento stipendija) sukuria 

socialinę nelygybę. Jos lemia, kad dėl gimdymo ir vaiko auginimo atostogų laikinai studijas 

sustabdžiusių gydytojų rezidentų pajamos skaičiuojamos tik nuo draudžiamųjų pajamų, o reali to 

finansinė išraiška yra 150 Eur/mėn. grynųjų pajamų.  

 

LR SAM įsakymu Nr. V-1208 2017 m. spalio 24 d. inicijavo derybinę grupę dėl visų sveikatos 

specialistų darbo užmokesčio didinimo galimybės. 2017 m. lapkričio 30 d. vyko jos posėdis, kurio 

metu nutarta dėl Lietuvos medikų darbo užmokesčio didinimo vizijos iki 2020 m. Tačiau šiame 

nutarime nėra įsipareigojimų dėl gydytojų rezidentų.   

 

Mažas darbo užmokestis ir menkos socialinės garantijos yra pagrindinės jaunųjų gydytojų 

emigracijos, o kartu ir prastėjančios šalies demografinės padėties priežastys. Todėl kviečiame 

Lietuvos parlamentines politines jėgas įsipareigoti sprendimais, kurie užtikrintų tvarios sveikatos 

sistemos kūrimą mūsų šalyje: 

 

- Palaipsniui didinti valstybės biudžeto asignavimus LR Sveikatos apsaugos ministerijai, kad 

iki 2020 m. pabaigos pirmųjų metų gydytojo rezidento atlyginimas sudarytų ne mažiau kaip 2 

vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), o paskutinių metų - ne mažiau kaip 2,5 VDU; 

- Pereiti prie “studento be stipendijos” finansavimo modelio, užtikrinant, kad visos gydytojų 

rezidentų pajamos būtų draudžiamosios; 

- Kuo greičiau įgyvendinti žalos be kaltės modelį bei užtikrinti etapinių kompetencijų teisinį 

reglamentavimą. 

 

Mes prisiimame atsakomybę už savo indėlį į skaidrios ir efektyvios sveikatos sistemos kūrimą. Esame 

pasiruošę toliau bendradarbiauti, kad užtikrintume Nacionalinį sveikatos interesą.  
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