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LR sveikatos apsaugos ministerijai 

 

Dėl priemokų socialiniams darbuotojams, dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigose 

ekstremaliomis sąlygomis dėl COVID-19  

 

Panaikinus socialiniams darbuotojams, dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos 

priežiūros specialisto statusą, ekstremaliomis COVID-19 sąlygomis mes, socialinio darbo specialistai, 

pasijutome ypatingai pažeidžiami. Apie priedus šiems specialistams dėl padidintos rizikos nekalba nei 

Sveikatos apsaugos ministerija, nei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose, lygiagrečiai su kitais 

sveikatos priežiūros specialistais dirba ekstremaliomis sąlygomis ir priklauso padidintos rizikos 

užsikrėsti COVID-19 grupei. Tik nedidelė dalis socialinių darbuotojų sveikatos priežiūros įstaigose gali 

dirbti nuotoliniu būdu. Ligoninėse dirbančių socialinių darbuotojų krūvis žymiai padidėjęs. Socialiniai 

darbuotojai ne tik susiduria su padidėjusiu pacientų nerimu, kas jų laukia namuose, bet ir organizuoja, 

pagalbos namuose prieinamumą. Socialiniai darbuotojai kontaktuoja su ligoniais ir jų artimaisiais. 

Kadangi ligoninėse pacientų lankymas draudžiamas, socialiniai darbuotojai yra pagrindinis tiltas tarp 

pacientų ir jų artimųjų. Sustojus viešajam transportui, socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su 

savivaldybėmis, giminaičiais arba naudodami sveikatos priežiūros įstaigų resursus, organizuoja pacientų 

atvežimą gydyti bei jų grįžimą į namus, lydi pacientus, perkeliant ligonius į kitas medicinos įstaigas. 

Pacientai šiuo metu itin nervingi, nerimastingi, išsigandę, nerimauja dėl esamos situacijos, todėl 

konsultacijos pailgėjo dvigubai. 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose, ekstremalioje situacijoje lieka su 

pacientais, kontaktuoja su ligoniais, nebėga nuo rizikingų situacijų, neima nedarbingumo, neatsisako 

dirbti, rizikuodami savo ir savo artimųjų sveikata. Todėl socialiniams darbuotojams, kaip ir kitiems 

sveikatos priežiūros specialistams, už tiesioginį darbą su pacientais ir jų artimaisiais turėtų būti 

proporcingai pakeltas atlyginimas. Rizikos faktorius kaskart kontaktuojant, užėjus į ligoninę ir dirbant 

joje socialiniams darbuotojams išlieka toks pats kaip ir bet kurio gydytojo ar slaugytojo, dirbančio 

tiesiogiai su pacientais. 

Tikimės supratingumo ir palankaus sprendimo šiuo klausimu. 
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