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KAIP VISKAS PRASIDĖJO?

Iš prof. Vytauto Kasiulevičiaus FB posto: Metai su Lietuvos medikų sąjūdžiu. 2017 metais
spalio mėnesį matydami, kad pacientų eilių problemą bandoma užkrauti ant medikų pečių
didinant darbo krūvius, nesprendžiant sistemos finansavimo problemų, ir taip
perdegusiems medikams su Dariumi Jauniškiu sutarėme, kad turime ką nors daryti. 
Ramūnas Aranauskas subūrė mus į iniciatyvinę grupę.

Iniciatyvinė grupė 
susirinko 
2017.11.03 ir įkūrė 
Asociaciją Lietuvos 
Medikų Sąjūdis.
1. Išrinkta Taryba
2. Išrinktas Tarybos 
pirmininkas 
Vytautas 
Kasiulevičius



PIRMIEJI ŽINGSNIAI

• Inicijuota Peticija, 
surinkta 43.000 parašų

• Atlikta daugybė vizitų
LRS, susitikimai Seimo 
frakcijose

• Biudžeto svarstymo ir 
priėmimo LRS metu –
Baltųjų skarelių akcija



2018 PRASIDĖJO GARSIAI



PRASIDĖJO DARBAS
PARTNERIŲ IR BENDRAMINČIŲ PAIEŠKA

SUSITIKIMAI SU KITAIS LIETUVOS 
SĄJŪDŽIAIS

BENDRAS PAREIŠKIMAS BNS 
BENDRADARBIAUTI

2018.03.02 Humanitarinių ir socialinių 
mokslų sąjūdžio, Lietuvos medikų sąjūdžio 
atstovų susitikimas Transparency Intenational 
Lietuvos skyriuje

2018.04.11 Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) 
asociacijų sąjūdis, Lietuvos medikų sąjūdis (LMS), 
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 
(LŠDPS) ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija 
(LSDA) parengė bendrą kreipimąsi į visuomenę ir 
valdžios atstovus dėl Lietuvą ištikusios viešojo 
sektoriaus mažakraujystės



BENDRŲ SĄLYČIO TAŠKŲ RADIMAS SU 
PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS

PIRMIEJI SUSITIKIMAI SU PS 
SOLIDARUMU

PASIRAŠYTAS VISŲ PS PRISITATYMAS 
DERYBOMS. GAUTAS SAM KVIETIMAS IR LMS



2018-09-13 LMS ir PS “Solidarumas” konferencija: 
Medikas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos”



VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 2018.01.27
PAKARTOTINIS 2018.03 17

Patviritnta antrojo medikų mitingo, organizuojamo LMS, data



2018 BALANDŽIO 26 d. MITINGAS
KĄ PASIŪLYSITE MEDIKAMS RYTOJ?

• Mus parėmė
– dėstytojai, mokytojai ir

socialiniai darbuotojai

– Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojų profesinė
sąjunga ir Medicinos įstaigų
darbuotojų profesinė
sąjunga Solidarumas

• Įteikta Medicinos 
darbuotojų Peticija LRS 
Pirmininkui V. Pranckiečiui



DARBAI SU PREZIDENTŪRA, LRS, SRK, VYRIAUSYBE
LMS iniciatyva 
pasiektas susitarimas, 
kad medikų atlyginimai 
20% didės nuo gegužės, 
o ne 15% nuo liepos 
mėn.



DARBAI SU SAM IR VLK
• dr. Andrius Bleizgys 

– SAM darbo grupėje dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo, 

– SAM klausymuose dėl priemonių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui gerinti: pacientų laukimo eilių pas gydytojus mažinimo, 
pacientų srautų valdymo, mokamų ir nemokamų sveikatos priežiūros 
paslaugų reglamentavimo tobulinimo, sveikatos priežiūros įstaigų 
valdymo ir turto panaudojimo problemų, 

– SAM darbo grupėje dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, 
medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse
gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) 
vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir
kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto., Dėl siuntimų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir 
atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektui 
parengti

• Robertas Adomaitis 
– SAM darbo grupės dėl sveikatos sistemos struktūrinių pokyčių (su

poveikio vertinimu), darbo užmokesčio, bei rengiami teisės aktų
projektai kitų svarbių sveikatos sistemos sričių reorganizacijai vykdyti.

• Jurga Dūdienė
– SAM darbo grupėje  dėl procesų, susijusių su užkrečiamųjų ligų 

valdymu ir skaitmenizavimo tobulinimui



DALYVAVIMAS LAISVĖS PIKNIKE IR DISKUSIJOJE 
APIE SVEIKATOS SISTEMOS POKYČIUS



PARAMA MOKYTOJAMS – DALYVAVIMAS EITYNĖSE IR 
MITINGE PRIE LRV “PASKUTINIS SKAMBUTIS”



KAS TOLIAU? – INTENSYVUS DARBAS!

• LMS ir toliau sieks:

– Didesnio viešojo sektoriaus 
finansavimo, didesnės BVP 
dalies perskirstymo sveikatos 
sektoriui.

– Skaidraus lėšų, skirtų sveikatos 
sistemai ir PSDF rezerve, 
paskirstymo.

– Sveikatos sistemos reformą 
vykdyti remiantis kaštų ir 
naudos analize. 


