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Dalyvaujantys JGA valdybos ir biuro nariai:
-

Martynas Gedminas
Aurimas Pečkauskas
Karolis Bareikis
Antanas Montvila
Simona Stankevičiūtė
Emilija Trumpaitė
Rytis Masiliūnas (nuotoliniu būdu)
Gabija Sakavičiūtė
Greta Jurėnaitė
Aistė Urbonaitė
Kristina Norvainytė
Lukas Neimanas

Dalyvaujantys JGA nariai:
-

Gabrielė Mickutė
Rūta Marcinkutė
Karolis Šablauskas
Kristina Mickevičiūtė-Ziutelienė

● DARBO ORGANIZAVIMAS JGA VALDYBOJE IR BIURE (Martynas Gedminas – MG)
MG primena, jog šiuo metu JGA labai aktyviai atstovauja savo interesus, dalyvauja įvairiose darbo
grupėse. Todėl susidarė didelis resursų poreikis, siekiama, kad JGA biuras taip pat aktyviai prisijungtų
prie atstovavimo veiklų, o valdybos nariai prisiimtų atstovauti ir ne savo kuruojamas sritis.
Greta Jurėnaitė (GJ) aptaria biuro veiklas. Būtina, kad biuras veiktų efektyviau. Priimta nuostata
biuro narių prašyti atskaitomybės, t. y. dalyvauti susitikimuose ir kitose veiklose kartu su JGA
valdybos nariais. GJ primena, kad valdybos nariai turi aktyviai bendradarbiauti su jam priskirtais
biuro žmonėmis, kad šis mokytųsi ir esant reikalui (bei laikui) galėtų pakeisti jį patį. Šiuo metu dažnai
susidaro situacija, jog kai reikia pagalbos, biuro nariai vengia prisijungti, nes neturi sukaupę
pakankamai kompetencijos ir įgūdžių. Biuro nariui sukaupus reikalingas kompetencijas, tačiau išliekant
pasyviam, bus sprendžiama dėl jo tolimesnio priklausymo biurui, kadangi yra daug JGA narių norinčių
prisijungti prie riboto skaičiaus biuro komandos.

MG primena, kad sausio mėnesį dalis valdybos keisis, ateis nauji žmonės, kurie turės perimti JGA
veiklos kryptis. Vadinasi būtina perduoti kompetencijas ir juos įgalinti kryptingai veikti. GJ
pabrėžia, kad jei biuro narys negali skirti laiko veiklai, bus prašomas iš naujo įvertinti savo
galimybes likti komandoje.
Priimtas JGA valdybos nario Roko Laurinaičio atsistatydinimas.

● Transform (MG)
Renginio tikslas – bendruomenės vienijimas. Antriniai tikslai: e. sveikatos, inovacijų medicinoje
pristatymas. Šiuo metu būtina asmeniškai kviesti dalyvius į renginį.
● #AntMilžinųPečių / JGA deklaracija (MG, SS)
Pastaruoju metu kartais išryškėja priešprieša tarp JGA ir vyresnių gydytojų bendruomenės, kuri dažnai
kyla iš nežinojimo apie vieni kitų tikslus ir siekius. Šiuo metu sukurta koncepcija minėtai problemai
spręsti – startuos JGA mentorystės projektas. Šiuo projektu norime pabrėžti JGA vertybes ir tai, kad
mes turime mokytojus, gerbiame ir iš kurių galime daug išmokti. Su kai kuriais sistemos dalyviais
mūsų požiūris nesutampa ir nėra tikslo siekti, kad būtų kitaip, tačiau ir dabartinėje sistemoje yra labai
gerų pavyzdžių, kuriais galima sekti. Gydytojai, kurių vertybės sutampa su JGA, bus kviečiami tapti
mūsų mentoriais.
Jaunasis gydytojas galės pakviesti savo mokytoją tapti mentoriumi ir įgyvendinti bendrą projektą.
Tokiu būdu JGA tampa nebeapribota amžiaus. Mentorius bus pristatomas JGA tinklapyje bei soc.
tinkluose. Projektas veiks kaip platforma, per kurią parodysime, kad neatsiribojame nuo vyresnių
gydytojų bendruomenės ir turime jų palaikymą, o vyresnieji mūsų mokytojai, mums padedant, galės
įgyvendinti ir savo idėjas.
Taip pat JGA pasirašys deklaraciją, kad palaiko tvarią ir vieningą medikų bendruomenę.
Kristina Ziutelienė primena, jog būtina pakviesti žmonių ir iš periferinių ligoninių, ten taip pat yra
puikių lyderių ir pavyzdžių.
Išsamiai projekto detalės ir taisyklės bus suformuotos Transform 3.0 metu.
Kita “Ant Milžinų Pečių” ašis – piešiniai su istorinėmis asmenybėmis. Šiuo metu yra du piešiniai, labai
trūksta galinčių skaityti ir rinkti informaciją apie istorinius Lietuvos gydytojus. Prie projekto prisidėti
pažada Karolis, Emilija, Gabrielė.

● #Diaspora – naujienlaiškis (MG)
Su pirmaisiais žmonėmis iš diasporos susisiekta. Amžiaus cenzo nutarta nenustatyti.
Aistė Urbonaitė imasi rengti JGA naujienlaiškį. Jis bus viena iš komunikacijos su diaspora priemonių.
Tarp “Ant Milžinų Pečių” ir “Diaspora” projektų startų planuojama bent poros mėn. pertrauka.
Laurynas Kanapeckas yra parengęs instrukcijas, kaip nusifilmuoti projektų dalyviams.

● Etapinės kompetencijos (MG)
MG toliau dalyvauja darbo grupėje ir atstovauja Transform 2.0 ir vėliau vykusiuose JGA valdybos
posėdžiuose suformuotą poziciją. Priimti principiniai susitarimai dėl etapinių kompetencijų
įtvirtinimo su LSMU, VU ir SAM. Realiausia, kad teisiniai pokyčiai įsigalios per du/tris mėnesius.
Panašu, kad bus ilginamos šeimos medicinos, visų kitų trejus metus trunkančių specialybių ir
kardiologijos rezidentūros studijos. Sieksime, kad ligoninės skirtų priedą prie rezidento algos.
Kiekvieni metai - bent vienas kompetencijos lygmuo ir bent 10 proc. didėja alga, o rajono ligoninės,
savo nuožiūra, gali mokėti ir daugiau, siekdamos pritraukti rezidentus.

● Medicinos gydytojo norma (MG, AM)
JGA šioje darbo grupėje turi tik stebėtojo teisę. AMEE (An International Association For Medical
Education) konferencijoje daug kalbėta apie trylika ikidiplominių etapinių kompetencijų, kurias turi
gauti medicinos magistrai. Mūsų tikslas – kad ši darbo grupė jas įgalintų. Taip pat, akcentuoti
minkštųjų kompetencijų svarbą.

● Internatūra / studijų trukmė (MG)
Šiuo metu sprendžiami keli lygiagretūs klausimai: etapinės kompetencijos, medicinos gydytojo
norma ir internatūros studijos. Diskutuojama apie vienerių metų trukmės internatūros studijas, kurios
užtikrintų naujoje medicinos gydytojo normoje numatytas kompetencijas bei paklotų pagrindą
etapinėms kompetencijoms rezidentūroje.
Kristina Ziutelienė atliks apklausą ir per AMEE išsiaiškins apie kitur galiojantį internatūros / ne
internatūros statusą ir tai, kokią kvalifikaciją gauna žmonės pabaigę vienokias ir kitokias studijas.

● Darbo grupė Kauno Miesto Savivaldybėje (MG)
Šiuo metu vyksta tvarus bendradarbiavimas, užbaigta poliklinikų reforma. Toliau vyks posėdis
slaugos optimizavimo klausimais (antradienį 16:00). Dalyvaus SS.

● Profesionalumo akcija
Balandžio mėnesį planuojama organizuoti profesionalumo akciją, kurios tikslas – parodyti, jog
medicinos bendruomenė prisiima atsakomybę už tvarią sveikatos sistemą, mainais už sistemos
optimizavimo sprendimus ir jų įgyvendinimą iš kitų sistemos dalininkų.

● Sprendimas dėl reprezentacinių išlaidų kompensavimo ne sausio mėn. (Valdybos
balsavimas)
Valdyba vienbalsiai leidžia kompensuoti reprezentacines išlaidas anksčiau nei sausio mėn.

● JGA įstatų pakeitimo klausimai
Valdybos narių skaičius 5-9; valdybos narių rotacija; maksimalus prezidento kadencijų iš eilės skaičius
– 2.
● E. sveikata (Rytis Masiliūnas – RM)
Nuo birželio mėn. JGA priklauso e. sveikatos valdybai. Tam, kad būtų galima pasiekti, kad vėl būtų
investuojama į e. sveikatą, ligoninės per rugsėji – lapkritį turi pasiekti nustatytus rodiklius. Taip pat
šiuo metu kuriamas naujų priemonių planas. JGA aktyviai dalyvauja e. sveikatos posėdžiuose, be
to, šiai temai išsamiau aptarti bus skiriama pagrindinė diena Transform 3.0.
Šiuo metu trūksta komunikacijos apie e. sveikatą. Tikimasi, kad Transform 3.0 komunikacija situaciją
pagerins.

● Korupcijos tyrimas (Karolis Bareikis – KB)
Iki naujų metų tikimasi turėti publikaciją su jaunųjų gydytojų nuomone apie korupciją.

● Emigracijos ketinimų tyrimas (KB)
Šiuo metu dar nėra grįžta prie straipsnio rašymo.
Su mumis susisiekė MOSTA analitikė, buvo sutarta dirbti kartu ir rengti bei skelbti įrodymais pagrįstą
informaciją.

● LSMU medicinos studijų programos studijų komitetas (MG, KB)
Karolis Bareikis, kaip JGA delegatas, dalyvauja LSMU studijų programų komitete.

● Auksinės minutės (AM)
Galimybė būti JGA, tačiau aktyviai veikti ne politikoje, o savo specialybės kompetencijos ribose. Su
šiuo projektu mes: (1) rodome visuomenei, jog rūpinamės šalies gerove; (2) suteikiame galimybę
jauniesiems gydytojams ir studentams prisijungti prie visuomeninės veiklos įdomia forma; (3)
kuriame lyderystės/mentorystės galimybę ir taip buriame medicinos bendruomenę po viena vėliava.

● Užsispyrėliškas gydymas (Aurimas Pečkauskas – AP, Gabija Sakavičiūtė – GS)
AP vakar dalyvavo laidoje ,,Teisė žinoti” orios mirties tematika. GS ir AP iki šiol surengė vieną
renginį, kuris susilaukė didelio atgarsio, ruošia publikacijas. Per vasarą išėjo keli straipsniai šia
tema.
Gruodžio 15 d. planuojama konferencija Seime šia tema. Ji bus organizuojama kartu su LSMU
bioetikais, POLA, LARD, JGA, Lietuvos paliatyvios medicinos draugija, šeimos gydytojais.
Konferencijos tikslas: iškomunikuoti žinutę apie užsispyrėlišką gydymą.

●

MSRG aptarti klausimai (Kristina Norvainytė – KN)

Šiuo metu ieškomas ŠMM atstovas, kuris galėtų dalyvauti forume. Šiuo metu aptariamos
temos: etapinės kompetencijos, gydytojo norma, rezidentų poreikis. Nuo JGA MSRG nariai:
Greta Jurėnaitė ir Martynas Gedminas.

● Darbo grupės (SS)
Ministerijoje yra sukurta darbo grupė dėl Sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo. Joje JGA
tikslas kalbėti ne vien apie tai, kad tęstiniai edukacijos renginiai turi būti kokybiški, bet ir apie tai, kad
iš esmės valstybė turi investuoti į gydytojų mokymą.

● Psichologo norma (SS)
Šiuo metu pateikta medicinos psichologo norma nėra adekvati dabartinei situacijai. JGA pavyko
deleguoti narius į šią darbo grupę ir prisidėti tobulinant medicinos psichologo normą.

● Išvykimas (SS)
SS išvykimo į Austriją metu, jos atstovavimo spaudai funkcijas perims Greta Jurėnaitė.

● LEAN Kulautuvoje (GJ)
Pamažu vyksta pokyčiai, darbuotojai įgalinami keisti savo darbo aplinką. 2017 – 09 - 27 vyks
Kulautuvos darbuotojų vizitas į Thermofisher, po kurio keisis darbo pobūdis ligoninėje.

JGA Valdybos pirmininkė

Simona Stankevičiūtė

