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Socialinių partnerių darbų saugos konferencija 

SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA 
R ū p i n k i m ė s  t a i s ,  k u r i e  r ū p i n a s i  m u m i s  

 
2018 m. gegužės 23-24 d.  

Vilnius 

2018 m. gegužės 23 d. (Trečiadienis) 
12.00 – 13.45  Dalyvių registracija 
12.30 – 13.30  Pietūs 
Pirmininkauja -  Dr. Margret Steffen, Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos 
Sveikatos ir socialinių paslaugų Vykdomojo komiteto prezidentė  (EPSU ) 
14.00 -14.45 Sveikinimai/Įžanginiai pranešimai ( bus vertimas EN, LT , FR, DE) 

Rita Zubkevičiūtė - Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyriausioji 
darbo inspektorė  
 
Aldona Baublytė -  Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos 
pirmininkė 
 
Prof., habil. dr. Vinsas Janušonis -  Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros 
įstaigų vadovų asociacijos prezidentas 

14.45 – 15.30  Pagrindinė/įvadinė kalba (bus vertimas EN, LT , FR, DE ) 
Anna Karlson - gydytoja, integruotos mobilios slaugos komandos narė (West 
Skaraborg)  

15.30 -16.00 Konferencijos eigos  pristatymas 
Nico Knibbe -  projekto konsultantas (LocoMotion) 

16.00 – 16.30  Kavos pertrauka 
16.30 – 17.45 1-oji plenarinė sesija – Psichosocialinė rizika ir stresas darbe (bus vertimas EN, 

LT, FR, DE) 
Psichosocialinės rizikos poveikis  medicinos paslaugų kokybei darbe Bulgarijoje 
(darbdavių ir darbuotojų vaidmuo) 
 Slava Zlatanova, farmacininkė – Sveikatos sistemos profesinių sąjungų federacijos 
pirmininko pavaduotoja (Federation of Trade Unions in Health Care – FTUHC)  
ir Krasimir Grudev - Privačių ligoninių nacionalinės sąjungos narys (National Union 
of Private Hospitals – NUPH) 
 
Sveikatos priežiūros darbuotojų smurto prevencija  
Alice Casagrande – Mokymosi visą gyvenimą, inovacijų ir savanoriško darbo 
departamento vadovė (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la 
Personne Privés Non Lucratifs – FEHAP) 

18.00 – 19.30  Vakarienė 
20.00 Socialinė programa (bus vertimas) 



 
 

 

 

 

2018 m. gegužės 24 d. (Ketvirtadienis) 
 

8.30 – 9.00 
 

Kava 

Pirmininkauja Tjitte Alkema -  Europos ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacijos 
generalinis sekretorius (European Hospital and Healthcare Employers’ Association – HOSPEEM) 
9.00 – 9.30 Pranešimas (bus vertimas EN, LT, FR, DE) 

Dr. Vytenis Andriukaitis, Europos Komisijos narys, eurokomisaras sveikatai ir 
maisto saugai 
 

9.30 – 11.00 2-oji plenarinė sesija – Organizacinis klimatas (bus vertimas EN, LT , FR, DE ) 
 Slaugytojų psichosocialinės rizikos vertinimas remiantis darbų saugos teisės 

aktais - visapusiško įsitraukimo pavyzdys Heidelberg universiteto klinikoje 
Sebastian Starystach (University of Heidelberg) ir Cristina Streib (University of 
Heidelberg) 

 Organizacinis klimatas 
Anouk ten Arve, programos vadybininkas (Stichting IZZ)  ir Marc Spoek, 
vadybininkas (Stichting IZZ) 

 Sveikatinimo lyderystės vertinimas pagal profesinės rizikos įvertinimą 
 
Dr. Sabine Gregersen  - sveikatos mokslų vadovė (Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege –bgw, Leitung Bereich 
Gesundheitswissenschaften: Grundlagen der Prävention und Rehabilitation & 
Arbeitsmedizin und Gefahrstoffe) 

 
11.00 – 11.30 

 
Kavos pertrauka 
 

11.30 – 13.00 3-oji išskaidyta sesija 
 1-a sesija - Psichosocialinė rizika ir stresas darbe ( tik EN kalba) 
 Moderatorius - Taija Hämäläinen, darbo rinkos patarėjas (KT Local Government 

Employers) 

1 Intervencija siekiant pagerinti slaugytojų pasitenkinimą darbo aplinkoje, siekiant 
užkirsti kelią perdegimui ir pagerinti pacientams teikiamas paslaugas 
Zoyia Antoniou , Kipro slaugytojų ir akušerių profesinė sąjunga (Cyprus Nurses and 
Midwife Trade Union – PASYDY) 
 

 Sveikas darbas 
Gunnar Sundqvist- Švedijos vietinės valdžios ir regionų asociacijos tyrėjas (Swedish 
Association of Local Authorities and Regions – SALAR) ir Margareta Johanson,  
Kommunal profesinės sąjungos nacionalinis pareigūnas ( Kommunal) 
 

 Rytų Mydlendo greitosios pagalbos tarnybos darbuotojų psichinės sveikatos 
palaikymas 
Kevin Charles - Chaplain & Staff Support Lead and Tracy Cunningham, Community 
Paramedic (East Midlands Ambulance Service NHS Trust) 
 
 
 



 
 

 

 

 

 3-oji išskaidyta sesija (tęsinys) 
11.30 -13.00 2-a sesija – Kaulų raumenų ligos ir sutrikimai ( tik EN kalba) 
 Moderatorius - Malene Vestergaard Sørensen, vyriausias patarėjas  (Danske 

Regioner) 
Sveikatos sistemos specialistų fizinė darbo aplinka  
Profesorius Lars Andersen, Danijos darbo aplinkos nacionalinis tyrimų centras 
(National Research Institute for working enviroment –NFA) 
SOTERGO ir ergonomiška paciento tvarkymo/ valdymo kortelė 
 
Anna Kukka, Suomijos sveikatos ir socialinės globos profesinės sąjungos darbo 
aplinkos (TEHY) specialistė ir Leena Tamminen-Peter, nepriklausoma  profesinės 
sveikatos, ergonomikos ir ekonomikos ekspertė 

 3-a sesija – Organizacinis klimatas (bus vertimas EN, LT , FR, DE)  
Moderatorius Herbert Beck,  Ver.di profesinės sąjungos Valdybos narys (Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft – Ver.di) 
 

 Priežiūra namuose Vuosaasri mieste 
Merja Hyvärinen, Suomijos praktikuojančių slaugytojų profesinės sąjungos (SuPer) 
juriskonsultė (The Finnish Union of Practical Nurses – SuPer) 
 

 Inovatyvus, lankstus darbas: tinkamas asmuo,  tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku 
Elize Hooftman, vadybininkė  FIER/ (Groene Hart Ziekenhuis) ir Elles van der Neut, 
komandos vadovė FIER (Groene Hart Ziekenhuis) 
 

 Profesinės sąjungos veikla, siekiant išvengti psichosocialinės rizikos, įvertinant 
„darbo programų kokybę“ (viešojo sektoriaus ligoninėje) 
Konan Midy ir Fabienne Tartaise, Prancūzijos  Douarnenez miesto ligoninė, 
Bretanė (French Democratic Confederation of Labour Health and Social Services – 
CFDT SSS) 

13.00 – 14.00 Pietūs 
14.00 – 15.15 3-oji plenarinė sesija – Darbų sauga ir sveikata (bus vertimas EN, LT , FR, DE) 
 Kunteko 2020 – Suomijos viešojo sektoriaus programa skirta darbinio gyvenimo 

gerinimui 
Anna-Mari Jaanu -  Kunteko programos vadovė 

 Sveikatos specialisto darbo vieta - tinkama sveikatos inovacijų ir 
bendradarbiavimo platforma 
Raimonda Eičinaitė-Lingienė -  Lietuvos Higienos instituto Profesinės sveikatos 
centro vadovė 

15.15 – 16.00 Baigiamoji sesija (bus vertimas EN, LT , FR, DE ) 
 Tjitte Alkema, Europos ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacijos generalinis 

sekretorius (HOSPEEM) 
 
Dr. Margret Steffen, Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos Sveikatos ir 
socialinių paslaugų Vykdomojo komiteto prezidentė  (EPSU) 
  
Malgorzata Milczarek, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros projektų vadovė (EU-
OSHA) 
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