VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO
NUOSTATŲ PAKEITIMAS
II. DARBO UŽMOKESČIO SANDARA IR PAGRINDINIO
DARBO UŽMOKESČIO PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO TVARKA
I. Patikslinamas ir papildomas 14 punktas įrašu:
Vieno prisirašiusiojo apdrausto asmens vertė PAPK apskaičiuojama pagal formulę:
PAPK = AP/870
kur AP – gydytojo pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis,
kur 870 – vidutinis prisirašiusiųjų pacientų skaičius prie šeimos ir vidaus ligų gydytojo.
PAPK = AP/650
kur 650 – vidutinis prisirašiusiųjų pacientų skaičius prie vaikų ligų gydytojo.
Pirminės priežiūros gydytojui taikomi koeficientai KP:
šeimos gydytojui – nuo 2,8 iki 4,0;
vidaus ligų gydytojui – nuo 2,5 iki 3,8;
vaikų ligų gydytojui - nuo 2,5 iki 3,5.
IV. PRIEDŲ NUSTATYMAS IR SKYRIMAS
II. Papildoma punktais:
18.1.7.2. mokėti 10 procentų priedą gydytojui psichiatrui ir po 10 procentų priedą
komandoje dirbančiam slaugytojui ir socialiniam darbuotojui nuo mokamos paslaugos kainos už:
profilaktinius sveikatos tikrinimus, vairuotojų, pageidaujančių įsigyti ginklą ir vykstančiųjų į
užsienį.
18.7.1.3. mokėti 20 procentų dydžio vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį
priemoką palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus gydytojui už kiekvieną budėjimo ne
darbovietėje savaitę, pagal patvirtintą grafiką. Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už
faktiškai dirbtą laiką, pagal darbuotojo mėnesinį vidutinį darbo užmokestį.
III. Nustatomi maksimalūs koeficientai:
1 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP sveikatos priežiūros
specialistams nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2. punktą)
Gydytojų, slaugytojų pareigybės
Taikomas koeficientas
Akušeris – ginekologas
2,5 – 4,0
Chirurgas
2,5 – 3,5
Psichiatras
2,5 – 4,0
Odontologas
2,5 – 3,5
Skyriaus vedėjas
4,0 – 5,0
Vidaus ligų /šeimos gydytojas (stacionaras)
2,7 – 4,5
Psichoterapeutas (stacionaras)
2,5 – 5,5
Vyresnysis slaugos administratorius
1,85 – 2,7

Slaugytojas su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu
Slaugytojas su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu
Akušeris su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu

1,75 – 2,3

Akušeris su aukštuoju neuniversitetiniu
išsilavinimu
Odontologo padėjėjas
Registratorius su medicininiu išsilavinimu

1,5 – 2,2

1,5 – 2,2
1,75 – 2,3

1,5 – 2,2
1,5 – 2,2

2 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP kitiems sveikatos
priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2. punktą)
Kiti sveikatos priežiūros specialistai su aukštuoju
universitetiniu išsilavinimu
Psichologas
Socialinis darbuotojas
Kineziterapeutas
Medicinos biologas
Vyriausiasis socialinis darbuotojas
Užimtumo terapijos specialistas
Infekcijų kontrolės specialistas
Kiti sveikatos priežiūros specialistai su aukštuoju
neuniversitetiniu išsilavinimu
Burnos higienistas
Radiologijos technologas
Klinikos laborantas
Socialinis darbuotojas
Sveikatos statistikas
Masažuotojas
Dietistas
Užimtumo terapijos specialistas

Taikomas koeficientas
1,75 – 2,5
1,75 – 2,3
1,75 – 2,5
2,0 – 2,7
2,2 – 3,5
1,75 – 2,4
2,0 – 3,9
Taikomas koeficientas
1,5 – 2,5
1,5 – 2,05
1,5 – 2,2
1,5 – 2,2
1,5 – 2,2
1,5 – 2,1
2,0 – 3,5
1,5 – 2,1

3 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies AP koeficientų KP darbuotojams pagal
profesinę kvalifikaciją nustatymas
(pagal II skyriaus 13.2.11. papunktį)
Personalo pareigybės pagal profesinę
Taikomas koeficientas
kvalifikaciją
Slaugytojo padėjėjas
1,125 – 1,3
Socialinio darbuotojo padėjėjas
1,125 – 1,3
Medicininių autoklavų aparatininkas
1,086 – 1,25

IV. Papildoma įrašu:
4 priedas
Pagrindinio darbo užmokesčio kintamosios dalies AK sveikatos priežiūros specialistams
nustatymas
(pagal III skyriaus 16.1., 16.2. ir 16.3. papunkčius)
Pagrindinio darbo užmokesčio kintamosios dalies Ak
nustatoma pinigine išraiška, eurais
Sveikatos priežiūros
Darbo
specialistai
Specialybės,
Darbo stažo, eurais
sudėtingumo,
eurais
eurais
10 m.
15 m. ir
daugiau
10 eurų
20 eurų
Kitiems sveikatos priežiūros
72,0
72,0 (100 % nuo
specialistams su aukštuoju
specialybės)
universitetiniu išsilavinimu –
medicinos biologams
Kitiems sveikatos priežiūros
specialistams su aukštuoju
neuniversitetiniu išsilavinimu
– klinikos laborantams

62,0

62,0 (100 % nuo
specialybės)

V. Pakeičiamas:
5 priedas
Papildomo darbo užmokesčio priedų P1 už vadovaujamąjį darbą medicininiam personalui ir
kitiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas
pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, nustatymas
(pagal IV skyriaus 19.1.1. papunktį)
Skyriaus, pareigybės pavadinimas
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas
Vidaus ligų kabinetų atsakingas gydytojas
Psichikos sveikatos centro ir psichikos dienos stacionaro
atsakingas gydytojas
Odontologijos kabinetų atsakingas odontologas
Vaikų ligų kabinetų atsakingas gydytojas
Klinikos laboratorijos atsakingas medicinos biologas
Vidaus ligų kabinetų atsakingas slaugytojas
Vaikų ligų kabinetų atsakingas slaugytojas
Psichikos sveikatos centro atsakingas slaugytojas
Odontologijos kabinetų atsakingas odontologo padėjėjas
Klinikos laboratorijos atsakingas klinikos laborantas
Registratūros atsakingas slaugytojas

Priedas, eurais
350
300
250
250
250
250
145
120
120
120
120
120

