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ATVIRAS LIETUVOS GYDYTOJŲ VADOVŲ SĄJUNGOS 
DĖL VIENYBĖS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS METU

 
 

Šis metas medikų bendruomenei yra ypač sunkus, reikalaujantis visų fizinių 
ir psichinių jėgų, emocin
darbuotojai, ir vadovai 
artimųjų sveikata, deda maksimalias pastangas, organizuodami ir teikdami asmens 
sveikatos priežiūros paslauga

Vis dėlto, tenka apgailestauti, kad
nepagrįstų priekaištų, 
kaltinimų. Šiuo metu svarbu viskas 
priemonėmis, diagnostiniais 
psichologinis žmonių palaikymas
socialinis įstaigos darbuotojų saugumas

Turime dirbti 
sveikatą ir gyvybes. Reikalingas ypating
ne kiekviena diena ir ne valanda, bet 
klaidų, esant ekstremaliai situacijai, tačiau svarbiausia, kad bendrom
galėtumėme rasti bendrą dialogą joms 
ypač nesutardami, neįsiklausydami, nekalbėdami
tikslo nepasieksime.   

Kreipiuosi į J
Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį 
valstybei kritiniu laiku prašau
išlaikyti rimtį, vienybę, 
valstybės prioritetu – piliečių sveikata ir gyvybėmis

Taip pat prašau
paisyti visų oficialiai teikiamų izoliacijos ir prevencijos
bendruomene. Tokiu būdu apsaug
medikus, nes jų vaidmuo 

Be to, nuoširdžiai noriu padėkoti visiems 
verslo organizacijoms, valstybi
ir tiems, kurie įvairiais būdais
sveikatos priežiūros įstaigoms 
apsaugos priemones, sudarydam
medikams, kurie neturi galimybių saviizoliuotis savo namuose
 

Mes stiprūs esame tol, kol esame vieningi, kol pasitikime
suprantame vieni kitus. 
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IETUVOS GYDYTOJŲ VADOVŲ SĄJUNGOS VADOVO KREIPIMASIS
VIENYBĖS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS METU

Šis metas medikų bendruomenei yra ypač sunkus, reikalaujantis visų fizinių 
ir psichinių jėgų, emocinio stabilumo. Visos asmens sveikatos priežiūros į

 – neskaičiuodami darbo valandų, rizikuodami savo bei savo 
eikata, deda maksimalias pastangas, organizuodami ir teikdami asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas.  
tenka apgailestauti, kad vietoj palaikymo žodžių

, nekonstruktyvios kritikos, kartais ir pašaipių komentarų
. Šiuo metu svarbu viskas – ne tik savalaikis aprūpinimas 

agnostiniais testais, kitomis reikiamomis priem
psichologinis žmonių palaikymas, motyvacija, įkvėpimas kovai su nematomu priešu

įstaigos darbuotojų saugumas.  
Turime dirbti kaip viena komanda, siekdami to paties tikslo 

sveikatą ir gyvybes. Reikalingas ypatingas visų institucijų susitelkimas
ne kiekviena diena ir ne valanda, bet kiekviena minutė. Visos institucijos

esant ekstremaliai situacijai, tačiau svarbiausia, kad bendrom
galėtumėme rasti bendrą dialogą joms išspręsti. Būkime atviri, 

nesutardami, neįsiklausydami, nekalbėdami ir nepasitikėdami vieni

Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezident
Saulių Skvernelį ir sveikatos apsaugos ministr

prašau Jūsų visokeriopos pagalbos sveikatos sistemai
, stabilumą, pasitikėjimą ir susitelkimą ties

piliečių sveikata ir gyvybėmis.  
Taip pat prašau visuomenės narių būti pilietiškais ir 

paisyti visų oficialiai teikiamų izoliacijos ir prevencijos rekomendacijų, 
okiu būdu apsaugosite ne tik save, artimuosius ir kitus žmones, bet ir

edikus, nes jų vaidmuo šiuo kritiniu valstybei laikotarpiu yra lemtingas.
nuoširdžiai noriu padėkoti visiems geros valios žmonėm

rganizacijoms, valstybinėms institucijoms, kolegoms, ambasados darbuotojams 
ir tiems, kurie įvairiais būdais – tiek per asociaciją, tiek tiesiogiai atskiroms asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms – teikia paramą, įsigyjant gyvybiškai

sudarydami sąlygas apgyvendinimui saviizoliacijoje 
galimybių saviizoliuotis savo namuose, ir kitais būdais.

Mes stiprūs esame tol, kol esame vieningi, kol pasitikime
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VADOVO KREIPIMASIS 
VIENYBĖS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS METU 

Šis metas medikų bendruomenei yra ypač sunkus, reikalaujantis visų fizinių 
isos asmens sveikatos priežiūros įstaigos – ir jų 

rizikuodami savo bei savo 
eikata, deda maksimalias pastangas, organizuodami ir teikdami asmens 

alaikymo žodžių išgirstame 
nekonstruktyvios kritikos, kartais ir pašaipių komentarų bei 

ne tik savalaikis aprūpinimas asmens apsaugos 
testais, kitomis reikiamomis priemonėmis, bet ir 

, įkvėpimas kovai su nematomu priešu, 

kaip viena komanda, siekdami to paties tikslo – saugoti žmonių 
susitelkimas. Dabar svarbi jau 

Visos institucijos neišvengia 
esant ekstremaliai situacijai, tačiau svarbiausia, kad bendromis jėgomis 

. Būkime atviri, dirbdami pavieniui, o 
dami vieni kitais, norimo 

Prezidentą Gitaną Nausėdą, 
veikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą. Šiuo 

visokeriopos pagalbos sveikatos sistemai, padedant 
ir susitelkimą ties svarbiausiu gerovės 

pilietiškais ir atsakingais už save, 
rekomendacijų, pasitikėti medikų 

ne tik save, artimuosius ir kitus žmones, bet ir 
yra lemtingas. 

geros valios žmonėms, steigėjams, 
nėms institucijoms, kolegoms, ambasados darbuotojams 

tiesiogiai atskiroms asmens 
įsigyjant gyvybiškai svarbias asmens 

saviizoliacijoje esantiems 
ir kitais būdais.  

Mes stiprūs esame tol, kol esame vieningi, kol pasitikime, gerbiame ir 

                       Kęstutis Štaras 


