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lR

VilniLrs,20l9 m. geguZes 27 d.
2019-05-09 susirinkime VieSoji !staiga Respublikine Vilniaus Psichiatrijos ligonine (Ligonind arba
Darbdarys) pristate darbo organizavimo pokydius Ligonines skyriuose, kurie turdtq isigalioti nuo 2019-06'
07, pasibaigus Ligonines ir UAB ,,Pontem" sutardiai del iSoriniq maitinimo paslar-rgq. Sie pokydiai 2019-05l4 praneiirre Nr. K2-247 blwo pristatyti ir Vie5osios istaigos Respublikines Vilniaus Psichiatrijos ligonines
sveikatos apsaugos darbuotojq profesinei s4iungai (Profesind S4junga).
Siol Ligonines viftuviq prieZilros ir pacientq maitinimo funkcijas atliko i5orinis paslaugq teikejas.
SprendZiant pagal pateikt4 informacij4 ir jau rykdomus procesus, Darbdavys 5ias funkcijas nusprendd
vielaSaliSkai priskirti Ligonin€s skyriq darbuotojams - slaugytojams, slaugos adrninistratorems, slaugytojq
padejejams, valltojoms, pagalbinerns darbuotojams, [kio reikalq tvark)tojoms. Darbdavio medZiagoje,
parengtoje pokydiq pristatyrno tikslais, nurodyta, jog maisto porcijavimas ir vifiuvds sutvarkymas pavestas
pagalbiniani darbuotojui; maisto dalinirnas pavestas slaugl'tojoms.

Iki

Pacientq maitinimo funkcija yra numaryta tik slaugytojq padejejq pareiginiuose nuostatuose. Iki Siol
slaugytojo padejejai 5i4 funkcijq atliko tik iSskirtiniais atvejais ir fizi5kai negaletq uitikrinti Sios funkcijos
vykdymo bendra tvarka vien del to, kad teikia intensyvi4 ir daug atsakomybes reikalaujandi4 pacientq
sveikatos prieZiur4, k4 aiskiai atspindi ir patys pareiginiai nuostatai. Slaugaojq pareiginiuose nuostatuose
numaqtas tik pacientams lankltojq atnesto maisto tvarkymas ir dalinimas i5 Saldytuvq. Kitq iSvardintq
darbuotojq pareiginiuose nuostatuose pacientq raitinilno funkcija taip pat rtenumatyta.
2019-05-09 Darbdavys visiems auk5diau iSvardintierns darbuotojams i5siunte praneSirnus apie tai, kad jie
privalo dalyvauti darbui su maistu skirtuose privalomojo higienos igfdZiq mokymo kursuose ir pagrasino,
kad i Siuos kursus neuZsiregistravg darbuotojai privales juos organizuotis patys, savo sqskaita. Taigi
Darbdavys pradejo priverstinl darbo pareigq keitim4, be kita ko, itai jtraukdamas ir sveikatos prieZitrros
paslaugas teikiandius darbuotojus (slaugy4ojus), kuriq darbo pobIdis bei esamas kruvis neteikiajokios erdves
papildornoms atsak ingoms hrnkc ij orns.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 45 straipsnis numato, kad darbuotojo darbo funkcijos gali bDti
keidiamos tik su iSankstiniu raSytiniu darbuotojo sutikimu. Darbuotojo sutikirnas arba nesutikimas dirbti
pasiDly'tomis pakeistomis butinosiomis darbo sutarlies sqlygornis turi b[ti iSreik5tas per darbdavio nustatyt4
termin4, kuris negali buti trumpesnis negu penkios darbo dienos. 3i proced[ra turetq buti taikoma
pagalbiniarn darbuotojui ir rikio reikalq tvarkytojui, jeigu jiems bus priskirlos su Iigonirl maitinimo
organizavimu susijusios funkcijos.

Tuo talpu slaugytojos pagal galiojandius teises aktus bei pareiginius nuostatus teikia sveikatos prieZiuros
paslaugas, kurios kr0vio, atsakomybds ir pob0dZio prasme yra nesuderinamos su kasdieniniLr rnaisto tiekimu

pacientams. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo I straipsnio 1 dalis asrnens sveikatos prieZi[r4
apibreZia kaip ,,valstybes licencijuotq fzinir4 ir juridiniry asmenr4 veiklq, kurios tikslas laiku diagnozuoti
asmens syeikatos sutrikimus ir uikirsti jiems keliq, padefi a\auti ir iustiprinti sveikatq". Su pacientq
maitinimu susijusios pareigos nera slauglojq pagrindines darbo funkcijos (asmens sveikatos prieZiiira) ir yra
papildomas darbas. Profesines S4jungos vertinimu, pacientq maitinimo priskyrimas pagrindinems slaugyojq
darbo funkcijoms bDtq teisiSkai ir ekonomiSkai nepagristas DK 45 straipsnio prasme.

DK 35 straipsn! darbo sutarlies Salys susitarimu del papildorro darbo, kuris tampa darbo sutalties
dalimi, gali susitarti del darbo sutarlyje anksdiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia
veikla gali b[ti atliekama laisvu nuo pagrindines darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas ddl darbo
funkcijq jungimo) arba atliekana tuo padiu metu kaip ir pagrindin€ darbo funkcija (susitarimas del darbo
funkcijq gretinimo). Susitarime del papildomo darbo turi buti nurodlta, kuriuo metu bus atliekama
Pagal

papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo uZmokestis ar priemoka uZ papildom4 darb4

ar kita. Tai reilkia, kad igyvendindamas auk5iiau aptadus pokytius Darbdavys su slaugytojomis
privalo sudaryti susitarimus ddl papildomo darbo ir mokdti papildom4 atlygi'
jog skyriq darbuotojq, kuriems pavedamos naujos
su pacientq maitinimu susijusios darbo funkcijos, kruvis gali b0ti neleistinai didinamas. Del pokydiq i5
skyriq bus iSkeliamos tik tokios funkcijos kaip skalbiniq veZimas ir paemimas iS sandelio. iiukiliq iSveZimas
ir pan. Tai turi poveikj tik fikio reikalq tvarkytojo darbo kr[viui. Tuo tarpu naujos funkcijos maisto
porcijavimas, dalinimas pacientams ir pan. tris kartus per dien4 - yra nepalyginamai didesnes apimties, nes
susijgs su individualiais pacientq poreikiais. DidZiausia na5ta dia tenka sveikatos prieZiDros paslaugas
teikiantiems slaugytojams, su kuriq darbu tiek nei5vengiamai didejantis krfivis, tiek ir pats papildomo darbo
I5 pokydiq pristatymo medZiagos taip pat galima sprgsti,

pobfidis yra nesuderinamas.

Be to, medZiagoje nurodoma, kad pacientq maitinimas baigiamas 20 val. 30 min., tuo tarpu skyriaus
darbuotojq darbo grafiko pabaiga - 18 val. 30 min. Toks darbuotojq darbo grafiko ir pacientq maitinimo
grafiko prasilenkimas rodo, kad tai bus arba papildomas darbas, arba vir5valandZiai. Profesine sqiunga
paZymi, kad del papildoniq maitinimo funkcijq atsiradg vir5valandZiai turi bfiti grieZtai apskaitomi darbo
laiko apskaitos Ziniara5diuose bei apmokami DK nustatl4ais padidintais tarifais.
Pagal Lietuvos Respublikos profesiniq s4jungq istatymo (PSI) l7 straipsni profesines s4jungos turi teisq
kontroliuoti, kaip darbdarys laikosi ir lykdo su jq atstovaujamq darbuotojq teisemis ir interesais susijusius
darbo, ekonominius ir socialinius istatymus. Pagal to paties jstatymo 13 straipsnj Darbdavys profesines
sqjungos jgaliotiesiems atsrovams. atliekantiems kontroles funkcij4. pateikia jq praSomq informacijq apie
darbo, ekonomines ir socialines s4lygas ir uZtikinajq teisg atlikti kitas 5io jstarymo 17 straipsnyje numatytas
lunkcijas.

Remiantis PSf 13 ir 17 straipsniais, reikalaujame Darbdavio ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo 3io
ralto gavimo Profesinei S4jungai pateikti Zemiau iSvardintq dokumentq kopijas:

1) Visus Ligonin€s generalinio direktoriaus, skyriq vadovq ar kitq Darbdavi

2)
3)

atstovaujaniirl
pareigunq isakymus, susijusius su aukliiau apra5ytu pacientq maitinimo organizavimo ir darbo
funkcijq kei(imu;
Darbuotojq ralytinius sutikimus su jq darbo funkcijq keitimu;
Susitarimus d€l papildomo darbo (pacientq maitinimo) su sveikatos prieiiuros paslaugas
teikianiiais darbuotojais, kuriems nlrodoma pareiga lakti i privalomus maisto higienos kursus.

Jeigu aukiiiau nurodytq dokumentq Darbdavys neturi, pra5ome i5samiai paaiSkinti, kokiais teisiniais
pagrindais darbuotojai yra privalomai siuniiami i higienos igudZiq mokymo kursus ir kokiais
teisiniais pagrindais Ligoninds darbuotojams yra nurodoma ruo5tis pacientq maitinimo funkcijq
atlikimui bei kokiais teisiniais pagrindais jos bus atliekamos.

Taip pat praSome paaiSkinti, ar Darbdavys planuoja, kad d6l nustatytq papildomq funkcijq
darbuotojai dirbs virXvalandiius ir ar darbuotojai privalds atlikti pacientq maitinimo funkcijas

pasibaigus darbo grafikui (nuo 18:30
apskaitomas ir apmokamas?

'

iki

20:30 val.). Jeigu taip, kokia tvarka 5is darbo laikas bus

Galiausiai prasome paaiSkinti, ar d6l papildomo darbo krEvio ir papildomq funkcijq priskyrimo
darbuotojams yra planuojami darbo uimokesCio pokyiiai? Jeigu taip, praSome pateikti informacij4
apie 5i{ atlygio pokyiiq biudietavim4.
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