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VŠĮ Alytaus poliklinikos Darbo taryba, pradėjusi savo veiklą 2018 01 29 ir vadovaudamasi įstatymais 

darbo taryboms suteiktomis teisėmis ir pareigomis, 2018 metų laikotarpiu atliko: 

1. Organizavo Darbo tarybos susirinkimus, kuriuose buvo: 

- Išrinktas Darbo tarybos pirmininkas ir sekretorius (2018 01 29 posėdžio protokolas Nr.5). 

- Patvirtintas Darbo tarybos reglamentas, svarstyti gauti klausimai dėl darbo užmokesčio 

projekto poliklinikoje, darbo grafiko, darbo ir medicininių dokumentų tvarkymo po darbo 

valandų( 2018 03 13 posėdžio protokolas Nr.6). 

- Svarstyta bendravimo tvarka tarp darbdavio ir Darbo tarybos narių, gautų klausimų 

svarstymas dalyvaujant direktoriui, l.e. bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai ir finansų- 

ekonomikos skyriaus vedėjui- buvo aptartas darbo užmokesčio projektas poliklinikoje, buvo 

teikti siūlymai dėl skatinamųjų programų vykdymo kontrolės, pasiūlyta padidinti priedą už 

ankstyvą piktybinių navikų diagnostiką, svarstytas klausimas dėl darbo šeštadienį, dėl 

slaugytojų ir gydytojų darbo po oficialių darbo valandų(2018 07 02 posėdžio protokolas 

Nr.7). 

- Svarstyta direktoriaus pateikti klausimai Darbo tarybai dėl būsimo bendradarbiavimo(2018 

09 12 posėdžio protokolas Nr.8). 

- Pasirašyti Darbo tarybos narių pasižadėjimai laikytis konfidencialumo principų, svarstyti 

klausimai dėl valstybės finansuojamų sveikatos programų, dalyvaujant vyresniajai sveikatos 

statistikei ir koordinatorei, teikti siūlymai dėl programinių pacientų sąrašų atnaujinimo, 

programų kontrolės, kaip efektyviau supažindinti pacientus su jiems priklausančiomis 

programomis, svarstytas ankstyvosios piktybinių navikų diagnostikos skatinamosios 

paslaugos apmokėjimo slaugytojoms tvarkos, svarstytas laukimo eilių pas šeimos gydytojus 

mažinimas- pateikti pasiūlymai darbdaviui(2018 11 06 posėdžio protokolas Nr.9). 

- Svarstyta darbo užmokesčio nustatymo tvarka- paslaugų įkainiai už skatinamąsias paslaugas, 

nuspręsta siūlyti svarstymui Gydymo taryboje didinti įkainį už ankstyvąją piktybinių navikų 

diagnostiką, dalį mokant slaugytojoms, siūlyti mokėti priedą už  kolegos pavadavimą ne tik 

ligos, bet ir atostogų metu( 2018 11 28 posėdžio protokolas Nr.10). 

2. Dalyvavo Gydymo tarybos posėdyje, kur pateikė Darbo tarybos posėdžiuose svarstytus siūlymus-

gydytojai turinčiai didelę apylinkę, skirtas atskiras kabinetas, nuspręsta gydytojams skirti didesnį 

procentą nuo poliklinikai skirtos sumos, už piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką. 
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