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Dėl Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai galimai mobinginio ir žeminančio 
pasisakymo bei darbo kodekso pažeidimų

2020-10-23 reaguodamas į Kauno klinikų gydytojo-rezidento pasisakymą asmeninėje Facebook 
paskyroje, direktorius medicinai ir slaugai Kęstutis Stašaitis surengė spaudos konferenciją. Šios 
spaudos konferencijos metu K.Stašaitis galimai ne tik viešai pažemino gydytoją-rezidentą, bet mano
supratimu, galimai taikė atvirą darbuotojų, kurie kalbą apie problemas viešai - mobingą.

Žemiau pateikiu konkrečias spaudos pranešimo (https://cloud.lcdn.eu/s/ckwDrkZSW3sw8FW) 
citatas ir prašau Jūsų, kaip Kauno klinikų vadovo atsakyti į kylančius klausimus.

1. Pradėdamas spaudos konferenciją K.Stašaitis teigia: "Reaguodamas į informaciją, kuri pasirodė 
Facebook paskyroje, noriu išsakyti trumpą savo poziciją..." ir apytikriai kalba tris minutes, prieš 
pradėdamas atsakinėti į spaudos klausimus dėl COVID19 situacijos.

1.1. Tad klausimas, ar visa spaudos konferencijos įžangą / reakcija į Karolio Kilčausko Facebook 
įrašą yra tik asmeninė Kauno klinikų direktorius medicinai ir slaugai pozicija, ar oficiali Kauno 
klinikų administracijos pozicija?
1.2. Jeigu tai tik asmeninė K.Stašaičio pozicija, ar Kauno klinikose yra įprasta, jog vieno 
administracijos darbuotojo nuomonė būtų skleidžiama per Kauno klinikų spaudos konferencijas ir 
pasiektų visuomenės informavimo kanalus, kuriuose atsispindėtų kaip oficiali Kauno klinikų 
pozicija? (žr. LRT: https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1259978/didejant-covid-19-pacientu-
skaiciui-kauno-kliniku-rezidentas-saukiasi-administracijos-pagalbos-laivas-skesta)

2. Toliau spaudos konferencijoje K.Stašaitis teigia, jog "<...> gaila, kad minėtas gydytojas savo 
pastabas surašė būtent tokia forma". Ar galite konkretizuoti:
2.1. Dėl ko būtent yra "gaila"? 
2.2. Ar nemanote, jog tokiu vertybinių pasisakymu sudarote spaudimą Kauno klinikų darbuotojams 
viešai nereikšti savo nepasitenkinimo susidariusia situacija bei darbuotojų išnaudojimu?



3. „Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kad gydytojas, kuris aprašė faktus, rėmėsi ne savo asmenine 
patirtimi, nes nėra gydęs tų pacientų, bet rėmėsi trečiųjų asmenų pasakojimu. Ir asmeniškai teko 
kalbėtis su visais asmenimis, kurie dalyvavo šių pacientų gydyme ir sprendė tas klinikines 
situacijas, jų požiūris šiek tiek skiriasi“. Ar galite konkretizuoti:

3.1. Ar Jums yra žinoma, jog Karolis Kilčauskas yra ne tik gydytojas-rezidentas bet ir Jaunųjų 
gydytojų asociacijos valdybos pirmininkas?
3.2. Ar nemanote, jog "faktų patikslinimu" yra bandoma tikslingai menkinti JGA valdybos 
pirmininko išsakomą poziciją, kuri nebūtinai turi atspindėti tik jo asmeninę patirtį?
3.3. Ar sutinkate, jog darbuotojų apklausa, kai ją vykdo ligoninės administracijos vadovai, gali būti 
iškreipta, lyginant su anonimiškai atliekama apklausa, nes respondentai gali bijoti išsakyti savo 
poziciją baimindamiesi galimų pasekmių? 
3.4. Ar Kauno klinikos atlieka anonimiškas darbuotojų vertinimų apklausas dėl darbo sąlygų, 
psichologinės darbuotojų gerovės? Ar su apklausų rezultatais yra supažindinama Kauno klinikų 
darbuotojų bendruomenė bei visuomenė? Jeigu taip, kur būtų galima rasti šių apklausų rezultatus?
3.4. Kiek yra "šiek tiek"? Ir kiek būtent skiriasi kitų darbuotojų pozicijos, palyginus su K.Kilčausko
išsakyta pozicija?

4. Karolio Kilčausko Facebook paskyroje paviešintame tekste 
(https://www.facebook.com/karolis.kilcauskas/posts/1841100256037237) rašoma:
"Aš jau nekalbu apie protrūkį chirurgijos klinikoje dėl kurio sveikas personalas pradėjo budėti kas 
antrą parą. Reziumė iš rytinio pasitarimo ten: gydytojams virškrūviai bus kompensuoti, gydytojams 
rezidentams – NE. Gal kitą mėnesį dės mažiau budėjimų grafike. Iš kokio personalo?
Garantuoju, kad tie rezidentų virškrūviai net nėra grafike. Darbo inspekcija, "vsio normalno"?"

Prašau atsakyti:
4.1. Ar yra fiksuojami visų darbuotojų (ne tik gydytojų-rezidentų) darbo krūviai bei viršvalandžiai 
(virškrūviai)?
4.2. Ar kiekvienas Kauno klinikų darbuotojas gali susipažinti su vedama darbo laiko apskaitos 
statistika einamuoju periodu? Kaip ir kokiu būdu?
4.3. Ar tiesa, jog chirurgijos klinikoje yra arba buvo (pastaraisiais mėnesiais) nesilaikoma LR Darbo
kodekso nuostatų dėl minimalaus poilsio laiko, kaip tai indikuoja K.Kilčauskas savo Facebook 
įraše?

Šio rašto kopiją persiunčiu susipažinimui:
* Jaunųjų gydytojų asociacijai
* LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui
* LR Sveikatos ministerijai 

Taip pat rašto kopiją persiunčiu Valstybinei darbo inspekcijai.

Valstybinės darbo inspekcijos prašau nedelsiant imtis reikiamų veiksmų, siekiant ištirti, nustatyti ir 
užkardyti galimus LR Darbo kodekso nusižengimus susijusius su galimai nefiksuojama darbo laiko 
apskaita bei galimai nevykdomu viršvalandžių apmokėjimu (žr. ekrano nuotrauką priede).
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Priedas

Gydytojo-rezidento įrašas Facebook paskyroje:
(https://www.facebook.com/karolis.kilcauskas/posts/1841100256037237)


