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Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje 

(toliau – ir Tarnyba) gautą M. N. (toliau - pareiškėjas) skundą atliko tyrimą dėl galimos diskriminacijos 

lyties pagrindu. 

 Atliekant tyrimą, 2016 m. balandžio 18 d. raštu Nr. (16)SN-60)S-278 kreiptasi į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, prašant pateikti paaiškinimą dėl pareiškėjo skunde išdėstytų 

aplinkybių. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė: 

 

1. Tarnybai 2016 m. balandžio 11 d. pateiktame pareiškėjo skunde nurodoma, jog pareiškėjas baigęs 

bendrosios praktikos slaugos studijas pradėjo dirbti vienoje didžiausių Lietuvos ligoninių. Pasak pareiškėjo, 

valstybės oficialūs dokumentai vis dar skatina manymą, jog slauga - moteriška specialybė. Nurodoma, jog 

oficialaus dokumento forma Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai“ (http://sic.hi.lt/php/aps_forms.php) yra 

netinkamo turinio, kadangi bendrosios praktikos slaugytojas įrašus turi atlikti eilutėje, pažymėtoje „Sesuo“ 

(medicinos sesuo). Pareiškėjas jaučiasi diskriminuojamas dėl savo lyties, darbe jam sukuriama įžeidžianti 

aplinka. 

2. Sveikatos apsaugos ministras J. Požėla 2016 m. balandžio 18 d. raštu Nr. (10.1.7.1-423)10-4013 

informavo, kad, vadovaujantis Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, persvarstymo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1522 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-l 146 „Dėl privalomų 

sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir 

atskaitomybės tvarkos“ persvarstymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 1 eilute, iki 2017 m. IV ketvirčio yra 

numatyta parengti daugelio formų taip pat ir formos „003-4/a Gydytojo paskyrimai“ pakeitimus. Atliekant 

pakeitimus bus atsižvelgta į minėtą problemą, kad ateityje asmenys nesijaustų diskriminuojami 

priklausomai nuo jų lyties. 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

1. Pagal Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 

punktą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose 

jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės. 

2. Tyrimo metu nustatyta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir 

atskaitomybės tvarkos“, patvirtinto turinio forma Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai“
1
 yra pildoma ir 

saugoma stacionarias paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose.  

Asmuo, dirbantis bendrosios praktikos slaugytoju, formoje Nr. 003-4/a turi pasirašyti eilutėje, 

pažymėtoje pavadinimu „Sesuo“ (medicinos sesuo). Pareiškėjas, vyras, dirbantis slaugytoju, jaučiasi 

diskriminuojamas dėl savo lyties. Darbe jam sukuriama įžeidžianti aplinka. 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 1999 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 254 „Dėl 

viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar 

profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 254) 1. p. 

įsakė vidurinįjį medicinos personalą ir jam prilygintus specialistus, dirbančius visų lygių diagnostikos, 

gydymo ar profilaktikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, LNSS nepriklausančiose įstaigose, taip pat 

įstaigose, kurių steigėjos Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Krašto apsaugos bei Vidaus 

reikalų ministerijos, ugdymo įstaigų sveikatos punktuose, įstaigų (įmonių) medicinos punktuose, 

nepriklausomai nuo šių įstaigų steigėjo, pavaldumo ar finansavimo, pervardyti į slaugos specialistus 

bendrosios praktikos slaugytojas (-us) – specialistus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos 

sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerio diplomus, operacinės medicinos sesers 

specializacijos pažymėjimus ir teikiančius slaugos paslaugas visų lygių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose. 

                                                 
1
 forma Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai“ publikuojama Higienos instituto tinklalapyje www.hi.lt 
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Vadinasi, Formoje Nr. 003-4/a naudojamas pareigų pavadinimas „Sesuo“ neatitinka Įsakymo 

Nr. 254 reikalavimų. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu, 15 

straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir siūlyti pakeisti formoje Nr. 003-

4/a naudojamos pareigybės „Sesuo“ pavadinimą pagal Įsakymo Nr. 254 reikalavimus.  

Prašome priimtą sprendimą išnagrinėti ir apie jo sprendimo nagrinėjimo rezultatus informuoti Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybą iki 2016 m. spalio 1 d. 

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė       Agneta Lobačevskytė 


