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Mes, Lietuvos medikai ir juos vienijančios organizacijos, išreiškiame palaikymą dėl numatomo 

Lietuvos respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 

5071 straipsniu įstatymo projekto XIVP-2270.  

Medikų psichoemocinė būklė yra itin svarbi. Patiriamos įvairios smurto formos darbo aplinkoje 

neigiamai veikia medikų darbo kokybę bei pasiekiamus darbo rezultatus. Šios aplinkybės neigiamai veikia 

ir pacientų patirtis gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.  



2012 m. Higienos instituto kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu atliktame tyrime 

nustatyta, kad per 12 mėnesių laikotarpį 47,7 proc. tyrime dalyvavusių gydytojų darbe yra patyrę 

psichologinį smurtą. Kitų Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis nustatyta, jog psichologinį smurtą darbo 

aplinkoje patyrė 81,4 proc. šeimos gydytojų (pirminės sveikatos priežiūros centruose), o skubios pagalbos 

skyriuose 81,2 proc. slaugytojų patyrė užgauliojimus ir 20,2 proc. slaugytojų patyrė fizinį smurtą.  

Nepaisant didelio smurto darbo aplinkoje paplitimo, šiuo metu medikų bendruomenė nėra teisiškai 

apsaugota. Asmeniui, kurio garbė ir orumas teikiant viešąsias paslaugas galimai buvo pažeminti, siūloma 

savarankiškai kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, o tai neužkerta kelio tolesniam smurtavimui ir 

sukuria papildomas emocines, finansines ir laiko sąnaudas. 

Medikų bendruomenė pritaria šio įstatymo projektui tikėdamasi, kad projektas bus priimtas kuo 

greičiau ir tai padės sumažinti psichologinio ir fizinio smurto darbo aplinkoje paplitimą. Tai svarbu visai 

medikų ir kitų komandos narių bendruomenėms.  
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Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkas Eimantas Brazaitis 

Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos prezidentas prof. Leonas Valius 

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Kristina Norvainytė 

Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė Auristida Gerliakienė 

Lietuvos greitosios pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė 

Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro vadovė prof. Lina Vencevičienė 

Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacijos valdybos pirmininkė Vitalija Neverauskė 

Lietuvos vaikų odontologų draugijos prezidentas Vytautas Tamošiūnas 

Lietuvos gastroenterologų draugijos prezidentė doc. Goda Sadauskaitė 

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė prof. dr. Žana Bumbulienė 

Lietuvos periodontologų draugijos pirmininkė Jūratė Žekonienė 

Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos prezidentė prof.Lina Varžaitytė 

Lietuvos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos prezidentė Erika Šalčiūtė-Šimėnė 

Lietuvos kardiologų draugijos prezidentė prof. Jelena Čelutkienė 

Lietuvos optometrininkų asociacijos prezidentė Vaida Kačergienė 

Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos pirmininkė Daiva Didvalė 

Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė Ramunė Mazaliauskienė 

Psichikos sveikatos vadybos asociacijos direktorius Martynas Marcinkevičius 

Lietuvos akių ligų gydytojų draugijos pirmininkė Vilma Jūratė Balčiūnienė 

Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas Rytis Malašauskas  

Lietuvos burnos higienistų draugijos pirmininkė Gitana Rėderienė 

Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas prof. Vaidotas Urbonas 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė 

Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos prezidentas Artūras Salda. 
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