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DEL SLAUGYTOJU DARBO SALYGU KEITIMO, PRISKIRIANT PACIENTV

MAITINIMO

FUNKCIJAS
Vilnius,2019 m. birZelio 28 d.
AtsiZvelgiant

Darbdavys)

j tai, kad VieSoji lstaiga Respublikine Vilniaus Psichiatrijos ligonine (Ligonin€ arba
ir Viesosios istaigos Respublikines Vilniaus Psichiatrijos ligonines sveikatos apsaugos

DK
darbuotojq profesine s4ju ga (Profesine S4junga) pradeda konsultacijas pagal Lietuvos Respublikos
jq
socialines
zos straipsni del Ligonines slaugyojq darbo organizavimo ir darbo uZrnokesdio pokydiq bei
klausimu'
Siuo
padeties, Profesine Sqiunga dar kart4 pristato savo nuomonQ
pacientq maitinirno funkcijos priskyrimas Ligonines slaugytojams yra esminis

jq

darbo sqlygq pokytis, kuris

Darbdaviui buvo Zinomas jau 2019 rn. balandZio I d., tadiau paveluotai Profesinei s4jungai iteiktame
pagal DK
praneiime pagal DK 205 straipsnl buvo nutyletas. Sis klausimas turi b[ti itrauktas i konsultacijas
205 straipsni.

profesine Sqjunga dar kart4 pazymi, jog maitinimo paslaugq teikimas pacientams nejeina j psichikos
su kai
sveikatos sluu$,tojq darbo funkcijas ir praSo Darbdavio (atsiZvelgiant ! iki Siol rykusias diskusijas
kuriais Darbdavio atstovais) vengti nes4Ziningq spekLrliacijq Siuo klausimu. Profesine SAiunga taip pat
paimi, jog Ligonines 2019-06-03 parnesime Nr. K2-212 isdesb4a informacija patvirtina, jog maitinimo
iuni"ijor t-igonines slaugytojams buvo priskiftos paLeid2iant DK ir kitq galiojandiq teises aktq reikalavimus
ir todel dar kaft4 pra5o Darbdavio Siuos paZeidimus paialinti
Tiesa, kad tam tikros su pacientrq maitininu sr-rsijusios pareigos yra iras1'tos Ligonines slaugytojams
praktikos
taikomose pareiginiuose nuostatuose. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus bendrosios
punktas:
12.14
Nr.
v1-194)
slaugltojo pareiginiq nuostatq (patvirtinta 2018 m. lapkridio 9 d. isakymu
" Vyresniosios
,,priimti ir tikri'iii lankytojq atnestq maist4, uzras)ti paciento pavardg bei sudeti i Saldytuv4
pareigq.
susijusiq
jokiq
pacientq
maitinimu
su
siaugos administratores pareiginiai nuostatai nenustato
jsakymu
Nr. V1-102) kalba
SULf,yojo padejejo pareiginiai nuostatai (patvirtinta 2017 m. rugpjldio 25 d.
upi"lu"i"niq n-'uitlnii"q kaip slaugos dali, t. y. pagalb4 pacientui, kai jis pats negali maitintis savara'ki5kai
(i6-2g punktai). Tai n6ra tapatu isorinio paslaugq teikejo teikiamoms maitinimo paslaugoms. Bendrosios
praktikos slaLrgyojo pareiginiq nuostatq (patvininta 2018 m. Iapkridio 9 d. isakyrnu Nr. v1-194) 12.9
prnktu. nunruto siaugytojo pareig4 isdalinti pacientams jq naistq, esanti koridoriq Saldytuvuose (ismesti
pareigq
netinkam4 pacientui priklausanti maistq, pries tai ji informavus); 12.10 punktas numato slaugytojo
tvark)'ti pacientams Iankytojq atne5t4 maist4.
Paiym€tina, kad:

-

AukSdiau iSvardinti pareiginiai nuostatai nenustato Ligoninds darbuotojams (slaugytojams)
kvalifikaciniq reikalavimq (privalomq higienos igndiiq ar pan.), kuriq yra reikalaujama teikiant
maitinimo paslaugasl

-

Medicinos norma MN 22:2014 ,,Psichikos sveikatos slaugytojas. Teis6s, pareigos, kompetencija ir
atsakomybd" (patvirtinta SAM 014 m. birZelio 17 d. isakymu Nr. V-714) nenumato jokiq su
pacientq maitinimu susijusiq slaugytojo pareigq;

- Iki Siol Ligonin6s virtuviq prieZilros ir pacientq maitinimo funkcijas atliko iiorinis paslaugq
reik6jas.

-

Staugytojo teikiamos sveikatos prieii[ros paslaugos yra valstybds licencijuojamos ir
reglamentuojamos, tod6l joms lanksiiai negali biiti priskirtos nelicencijuojamos papildomos
funkcijos, ypai jeigu jos didina darbo krlvi ir toddl maZina galimybes uZtikrinti tinkam4 pacientq
psichikos sveikatos prieZiiir4;

-

Siuo utu".|o n6ra gamybinio ar organizacinio butinumo taikyti DK 45 straipsnio 4 dali. Vienintelis
aptariamq neteisdtq pokaiiq iglvendinimo pagrindas ir prieiastis yra viena5aliSkas Darbdavio

nuoiiIra priimtas sprendimas.
AtsiZvelgiant itai, kas i3destfa auk5diau, Profesine S4junga pralo Darbdavio nutraukti vykdomus DK ir kitq
teises aktq paZeidimus, kurie padaryti, vienadaliSkai priskyrus Ligonines slaugltojams maitinimo funkcijas ir
vienaialiSkai pakeitus jq butin4sias darbo s4lygas.

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

papildona darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo uZmokestis ar priemoka uZ papildom4 darb4
ar kita. Tai rei5kia, kad igyvendindamas auk5tiau aptaftus pokyiius Darbdarys su slaugytojomis
privalo sudaryti susitarimus ddl papildomo darbo ir mokdti papildomq atlygi, Pra5ome taikyti 5i4 DK
nustatyt4 priemong ir pateikti ra5yting Darbdavio pozicij4 Siuo klausimu konsultacijq pagal DK 205
straipsni metu, bet ne vdliau kaip iki 2019 m, liepos 15 d.
Pagarbiai
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