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Vilnius 

 

Santaros klinikų gydytojų sąjunga, Santaros klinikų slaugos darbuotojų profesinė sąjunga, 

Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga, Santaros Vaikų ligoninės sveikatos 

apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Santaros sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, 

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Santaros klinikų pirminė grupė, Lietuvos gydytojų 

sąjungos Vilniaus filialo Santaros klinikų grupė,  Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė 

sąjunga, Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Respublikinės Vilniaus 

Universitetinės ligoninės gydytojų profesinė sąjunga, Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojų 

profesinė sąjunga ir Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga 

„Solidarumas“ kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir Lietuvos Respublikos Seimo 

Sveikatos reikalų komiteto narius su raginimu pritarti Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimui. 

SARS-CoV-2 pandemija Lietuvoje jau pasiglemžė beveik 10 000 Lietuvos gyventojų 

gyvybių. Ji tapo milžiniška našta Lietuvos gydymo įstaigoms bei sutrikdė visų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą. Šių reiškinių neigiamos pasekmės bus juntamos dar daugelį metų. 



Daugiau nei trečdalis sveikatos priežiūros specialistų (apie 15.000 iš 48.000 medikų) 

persirgo COVID-19, teikdami pacientams sveikatos priežiūros paslaugas, kol skiepai dar nebuvo 

sukurti. Šiuo metu, dėl reikšmingo paskiepytų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų procento, 

beveik nėra sergančių darbuotojų. Akivaizdu, kad geriausias būdas išvengti SARS-CoV-2 plitimo 

darbovietėse  –  yra darbuotojų vakcinacija.  

Masinė SARS-CoV-2 vakcinacija padėjo išvengti dešimčių tūkstančių asmenų mirčių 

šalyje. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad skiepai yra efektyviausias COVID-19 ligos prevencijos 

būdas. Jo nepakeičia kitos prevencijos priemonės, tokios kaip: testavimas, kaukės ar distancijos 

laikymasis. 

Palyginus su pasiskiepijusiais, nevakcinuotų darbuotojų tikimybė užsikrėsti bei užkrėsti 

aplinkinius, įskaitant ir bendradarbius, yra kelis kartus didesnė. Nepasiskiepijusių buvimas darbo 

vietoje yra grėsmė bendradarbių saugumui ir įmonės veiklos tęstinumui. 

Profesinių sąjungų pareiga – siekti, kad darbdaviai bei valstybės institucijos užtikrintų 

saugią darbo aplinką, todėl pritariame Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymui keisti Lietuvos 

Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 

40 straipsnius, sudarant prielaidas plačiai privalomai darbuotojų vakcinacijai, taip pat be medicininių 

priežasčių nesiskiepijančių darbuotojų nušalinimui nuo darbo arba, esant galimybei, darbui 

nuotoliniu būdu.   

 

Pritarė elektroniniu būdu: 

Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkė   Gabija Tomkutė 

 

Santaros klinikų slaugos darbuotojų profesinės sąjungos  

pirmininkas     Mingaudas Busevičius 

 

Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos  

pirmininkas      Dr. Vaidas Dirsė 

 

Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinės  

sąjungos pirmininkė ir Medicinos įstaigų darbuotojų  

profesinės sąjungos „Solidarumas“  pirmininkė  Regina Jarošienė 

 

Respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės  

gydytojų profesinės sąjungos pirmininkas  Gintaras Varanauskas 

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojų profesinės  

sąjungos pirmininkas     Kęstutis Stanelis 



 

Lietuvos gydytojų sąjungos Vilniaus filialo Santaros klinikų  

grupės valdybos pirmininkė   Roberta Petrauskaitė 

 

Santaros sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjungos  

pirmininkė      Živilė Andrukonienė 

 

Santaros Vaikų ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų  

profesinė sąjungos pirmininkė    Stasė Styraitė 

 

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Santaros klinikų  

pirminė grupės pirmininkė    Aušra Volodkaitė 

 

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė  

sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė    Jolanta Keburienė 

 

 

El. pašto adresas: info@santarosgydytojai.lt 


