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DEL SEIMOS GYDYTOJO DARBO ORGANIZAVIMO
Pastaruoju metu girdime nemalai pacientq nusiskundimq pirmines sveikatos prieZilros
paslaugomis. Po kritikos kardu pirmieji daZniausiai atsiduria Seimos gydytojai. Sie savo ruoZu
teigia, jog nebepakelia i5augusiq krlviq, ir reikalauja uZ sveikatos apsaug4 atsakingq pareigUnrt
demesio.
Siuo metu Seimos gydytojui yra priskirta labai daug funkcijq, todel vis maZiau laiko lieka
pagrindinei pareigai - ligr+ profilaktikai, diagnostikai, gydymui, dideja klaidq tikimybe.
Esant ir taip intensyviam darbo krlviui, paskutiniu metu labai padaugejo socialiniq paslaugq
teikimo apimtys (nedarbingumo paZymejimq ne del ligos, paZymq pildymas, neigalumo paZymq
pildymas). Kiekvienos tokios paslaugos atlikimui reikalingos dideles laiko s4naudos ir tai Lymiai
trumpina darbo 1aik4, skirt4 tiesioginiam darbui su pacientu - profilaktikai, diagnostikai, gydymui,
tyrimq paai5kinimui ir kt. Siekiant pagerinti pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZi[ros
paslaugq prieinamum4 pacientams ir vykdant SAM priimtus teises aktus (pacientai, sergantys
letinemis ligomis turi bfiti priimami per 7 kalendorines dienas, kitaip TLK nemokes priedq),
pacientui skiriamas priemimo laikas neilgeja, bet tik trumpeja, o Seimos gydytojo kompetencija
plediama paslaugq kiekio didinimu, adekvadiai nedidinant ikainiq ir visiSkai negalvojant apie darbo
kokybE. Teises aktq k[rejai net nesigilina ir nesidomi ar dar gydytojas pajegus atlikti papildomai
naujai priskirt4 paslaug4 su turimais resursais (komanda).
Norime atkreipti visuomends, socialines apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos
ministerijos ir savivaldybiq atsakingq darbuotojq demesf, kad mes, gydltojai ir slaugytojai jau
nebepakeliame esamq kr[viq ir reikalauj ame :
I. MaZinti socialing apkrov4 Seimos gydytojams:
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Nedarbingumo paZym6jimo i5davimai ne del ligos, bet del karantino, saviizoliacijos po
kontakto su COVD-19 ar griLus i5 uZsienio Saliq, gali brlti tiesioginiai i5duodami i5 NVSC
i VSDFV skyrius. NVSC savaitemis neatsiundia gydytojams praneSimq apie kontakt4 su
COVID-l9 arba reikaling4 saviizoliacij4, o nedarbingumo paZymejimas VSDFV nutarimu
gali bffi i5duotas tik gar,us toki prane5im4. Taigi, tiek gydyojas, tiek pacientas, tiek
paciento darbdavys kuri laik4 yra neLinioje ir jaudia ftamp4. Gydytojai, i5duodami
elektroninius nedarbingumo paZymejimus ir medicinines paLymas (forma Nr. 094/a)
tvarkos apra5e nustatytais atvejais, ambulatorinio apsilankymo apraSyme (forma E025
,,Ambulatorinio apsilankymo apra3ymas'i) Elektronines sveikatos paslaugq ir

bendradarbiavimo
infrastrukt[ros
informacineje sistemoje (toliau
ESPBI IS) ar (ir) asmens sveikatos prieZiflros istaigos informacineje sistemoje (toliau asmens medicinos dokumentai) privalo ira5yti informacij4, kuria pagrindlia elektroniniq
nedarbingumo paLymejimq ir medicininiq paZymq (forma Nr. 094/a) i5davim4 (asmens
kreipimosi i asmens sveikatos prieZilros fstaig4 faktq,, datqfu laik4, patvirtinimq,kad gatta
PaLyma, nurodant PaZymos i5davimo dat4 ir numeri, joje nurodltas asmens privalomos
izoliacijos laikotarpio pradZios ir pabaigos kalendorines datas, asmens patvirtinim4, kad
jam nera galimybes pasinaudoti nuotoliniu darbu ir jam darbdavys nepaskelbe prastovos
Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos apra5o 2 ir
5 punktuose nurodytais atvejais). Tokie duomenys niekaip nera susijg su paciento
sveikata ir medicinineje dokumentacijoje i5 viso neturetq blti pildomi, o net ir sukelus
vis4 informacijq i ESPBI, VSDF darbuotojai vis dar neturi galimybes jq tikrinti Esveikatoje, todel noredami patikrinti, pra3o skanuoti asmens ambulatoring kortelg ir siqsti
kopijas elektroniniu pa5tu. Tuo tarpu VSDFV i5leidZia nutarimus del gydytojo finansines
atsakomybes, kaip pvz.: jei bus i5duotas nedarbingumo paZymejimas atostogq ar
nuotolinio darbo metu, gydytojas sumokes padarytq Lalq biudLetui. NVSC ir VSDFV
ypatingai lengva tE iSsiaiSkinti ir mygtuko paspaudimu uZpildyti nedarbingumo
paLymejim4 be gydy.tojo tarpininkavimo. Siais informaciniq technologijq laikais labai
juokingai ir kvailai atrodo, kai siuntinejame lai5kus vieni kitiems nurodydami kas k4 turi

2.

atlikti. TAI NE GYDYTOJO DARBAS!
Siuntimai, susira5indjimai ir atsira5indjimai su NDNT, itraukiantys ne tik Seimos
gydytoj4, bet ir istaigos administracijos darbuotojus, specialistus. Jau kuri laik4
turdjo galioti nauja sistema, i5 kurios Seimos gydl'tojas bDtq eliminuotas. (I{DNT
pacientas teikia pra5ym4 del darbingumo sutrikimo, neigalumo, specialiqjq poreikiq, o
tarnybos darbuotojai susirenka iS E - sveikatos jiems reikiam4 informacij4, j4 ivertina ir
pateikia pacientui atsakym4.) Tar yra E-sveikatos ir NDNT problemos kartu, bet jos iki
Siol uZkraunamos pirminei grandZiai.

II. MaZinti pertekliniq dokumentq pildym4

1. Pertekliniai siuntimai.

Seimos gydytojams

Panaikinti siuntimq ra5ym4 gydl'tojams specialistams letinemis

ligomis sergandiq bei dispanserizuotq pacientq pakartotinems konsultacijoms, vaistq
tgsimui. Yra nemaLai teises aktq, kurie ipareigoja pacient4 lankytis pas specialist4 del
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kompensuojamq vaistq skyrimo ar tgsimo (tokios ligos kaip glaukoma, prostatos gerybine
hiperplazija, psoriaze, kai kurios reumatines ligos gydomos biologine terapij a, arteine
hipertenzija ir t.t.) ir kiekvienas tokiomis ligomis sergantis pacientas tampa siuntimq
sistemos ikaitu, kai kas tris - SeSis mdnesius privalo kreiptis pas Seimos gydytoj4 siuntimo ir
briti nukreiptas pas specialist4 vien tam, kad galetq tgsti kompensuojam4 gydym4.
Suteikti privalom4 teiirg gydytojams specialistams siqsti kito specialisto konsultacijai
supildZius dokumentus be Seimos gydytoj o tarpininkavimo.
Gydytojai specialistai, siekiant patikslinti ligos diagnozg, nesiundia paciento patys kitam
specialistui gydytojui, neskiria tyrimq, o grqLina atgal Seimos gydl'tojui, kad i5ra5ytq
siuntim4 ar paskirtq specialisto nuomone reikiam4 tyrim4. Gydytojui specialistui turi buti
svarbi paciento galutine diagnoze, todel jis, esant neai5kiai diagnozei, ne tik turi siqsti
pacient4 pas kitq sridiq specialistus, bet ir paskirti jam pakartotinivizit1, skirt4 apibendrinti
rezultatus. Taip pat specialistai neraSo i5ra5q, nedarbingumo paZymejiffie, e. receptq, vengia
skirti tyrimus, galimai del administracijos spaudimo. Suteikti teisg privadiai dirbantiems
konsultantams, kuriq konsultacijos neapmokamos PSDF leSomis, nukreipti pacientq i
valstybinf sektoriq, kai paciento sveikatos problemos nepavyksta i5sprgsti privadiame
sektoriuje. Pvz.: pacientas traumuoja koj4, kreipiasi pas ortoped4 traumatolog4 privadiai (del

trumpesniq eiliq), konsultuojamas ir itariant b[klg, kuriai reikalingi brang[s tyrimai
(MRT) ir galimai operacija, pacientas nukreipiamas pas Seimos gydytojq, kad Sis para5y'tq
siuntim4 konsultuoti tam padiam ortopedui traumatologui i PSDF le5omis apmokam4
konsultacij4. Sio.le vietoje gai5inamas tiek paciento, tiek Seimos gydytojo laikas bereikalingu
biurokratiniu veiksmu.

Esant nestabiliai pandeminei situacijai, butg tikslinga prailginti siuntimq

pas
6-12 m6n. Siuntimas praranda informacijos ne5ejo
ESPBI IS. Siuntimas reikalingas, tam kad pacientas
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specialistus galiojimo termin4 iki
funkcij4, nes daug informacijos yra
galetq gauti konsultacij4, todel jeigu nepavyksta uZsiregistruoti per 30 dienq po siuntimo
i5raSymo, siuntimas turetq galioti ilgiau. Galima leisti Seimos gydytojui padiam nusprgsti,
kiek siuntimas galioja konkrediam pacientui.
Reikalinga kontrole ir uZtikrinimas, kad antrinio ir tretinio lygio ambulatorines konsultacijas
teikiandios istaigos laikytqsi SA ministro nurodymo neregistruoti paciento, kai Sis neturi
elektroninio siuntimo. Siuo metu dauguma istaigq registruoja pacientus nesilaikydamos
isakymo.

III. E sveikatos tobulinimas nUtIN.q.S-

sistema daLnai veikia labai letai, o vidurdienf, kai,
tiketina , prisijungia daugiausia vartotojq, ir visai neveikia. Tai tikdo vis4 gydytojq ir slaugytojq
darbq, riboja bendravim4 su pacientu del nepasiekiamos informacijos ESPBI, sukelia pacientq
nepasitenkinim4 tiek gydymo fstaiga, tiek vaistine. E-sveikata turi padeti sveikatos prieZitiros
specialistams i5vengti klaidq i5ra5ant medikamentus/slaugos priemones, o ne klaidinti ir ilginti
darbo laiko s4naudas. Bltina tobulinti formq pildymq, siekti vieno mygtuko paspaudimq, perkeliant
dokumentus i reikiamas formas, maLinti padiq formq kieki. Siekti, kad uZpildZius e025 form4
nereiketq ra5yti e027 formos, uZtektq ira5yti siundiamam gydytojui paslaugos kod4 ir specialistas
matytq ligos apra5ym4. Netikslinga perkelti duomenis i5 vienos formos i kit4, kai abi formos
matomos ESPBI IS.
IV. fkainis uZ priraSltus pacientus, paslaugas per maZas, neleidZia samdyti papildomo personalo.
Pakelus ikainius, keliami atlyginimai esamiems darbuotojams, tadiau nepriimami kiti darbuotojai,
nors poreikis yra tikrai didelis. Turi bDti darbdavio atsakomybe tinkamai organizuoti darb4 ir
tinkamai skirstyti gaunamas le5as darbo uZmokesdiui ir darbo priemondms isigyti (apsaugos
priemonems ir kt.). Prioritetas pirminei sveikatos prieZi[rai privalo bUti i5laikytas ir formuojant
ateinandiq metq PSDF biudZet4, prie5ingu atveju visi fsipareigojimai gyventojams tiketina bus
neigyvendinti.
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