JGA valdybos posėdis
2017 m. kovo 25 d.
Mickevičiaus g. 9, Kaunas
Dalyvauja:
● Aurimas Pečkauskas
● Emilija Trumpaitė
● Gabija Sakavičiūtė
● Karolis Bareikis
● Lukas Neimanas
● Martynas Gedminas
● Rytis Masiliūnas
● Simona Stankevičiūtė
● Rokas Laurinaitis
Dalyvauja aštuoni JGA valdybos nariai - kvorumas yra.
APTARTA: Simona 2017 kovo 24 d. dalyvavo posėdyje dėl e. sveikatos - e. recepto problematika.
Dalyvavo atstovai iš SAM (Normantas Dučinskas, Audrius Daunoravičius), Registrų centro, Centro
poliklinikos, VVKT (atsakingas už vaistų registro sudarymą).
Po JGA narių vizito į Estiją pateiksime mūsų rekomendacijas dėl e. sveikatos tobulinimo. Pradėsime
nuo e. recepto išrašymo.
Martynas ir Rytis dalyvavo e. sveikatos valdybos posėdyje. JGA pristatė atlikto tyrimo rezultatus apie
pasitenkinimą vietine bei nacionaline e. sistema. Pristatėme netolygumus priklausomai nuo ligoninės
/ regiono. Rezidento prieiga prie e. sistemos, galimybė išrašyti e. receptą ir kt. bus įtraukta teisinius
aktus.
APTARTA: Martynas dalyvavo LiJOT žiemos forume. Pagrindinis akcentas – savarankiška veikla, jos
reglamentavimas, savanorių įgalinimas ir pripažinimas, motyvacinės sistemos sukūrimas.
NUSPRĘSTA: JGA reglamente apibrėžti ir formaliai įsteigi JGA biurą. Taip bus įgalinami ir pripažįstami
savanoriškai JGA veikiantys ne valdybos nariai. Biuro dydis – 12 narių, iš kurių vienas – biuro
direktorius (biuro veiklų koordinatorius). Biuro nariai turės koordinatorių/mentorių iš JGA valdybos.
APTARTA: Martynas buvo pakviestas į susitikimą kartu su JAV ambasada Lietuvoje ir Transparency
International Lietuvos skyriumi. Pristatyta LEAN iniciatyva Kulautuvos ligoninėje.
APTARTA: Startavo savanorystės projektas Kauno klinikų onkologijos skyriuje „Bičiuliai“. Koordinuoja
Gabija ir Anelė. Po bendravimo su pacientų mokymų prasidės reguliarūs bičiulių apsilankymai
skyriuje.
APTARTA: Startuoja Nordic-Baltic projektas. Vyksta šeši JGA nariai: Karolis, Aurimas, Gabija, Antanas,
Erika, Rytis. Projekto misija – aprašyti podiplomines medicinos studijas Skandinavijoje ir Baltijos
šalys, vėliau aprengiant rekomendacijas rezidentūrų gerinimui. Pirmas susitikimas Stokholme
balandžio 20 – 22 d.
Švedijoje taip pat bus susipažįstama su e. sveikatos sistema.

APTARTA: Artėja generalinė EJD asamblėja gegužės 12 – 14 d. Roterdame. Pagrindinė renginio tema
– Brexit. Aurimas paskelbs konkursą dėl dalinio vykimo išlaidų kompensavimą JGA aktyvo nariams.
APTARTA: Su dr. Bernadeta Goštautaite iš ISM derinama dėl klausimyno apie rezidentų
pasitenkinimą darbu. Artimiausiu metu prasidės tyrimas.
APTARTA: JGA atstovas įtrauktas į korupcijos prevencijos darbo grupę SAM.
NUSPRĘSTA: Į darbo grupę deleguoti Roką Laurinaitį.
APTARTA: Rokas koordinuoja veiklas dėl antikorupcinės / profesionalumo akcijos.
Bendradarbiaujama su TILS. Planuojama akcija vykdyti balandžio / gegužės mėn.
APTARTA: Reikalingi pokyčiai JGA veiklos reglamente ir įstatuose, kad galėtume sudaryti taisykles,
kurios užtikrintų veiklos tęstinumą ir sklandų atsakomybių perdavimą.
NUSPRĘSTA: 2018 m. sausio mėnesį bus renkamas prezidentas ir 8 valdybos nariai. Įstatuose reikia
užtikrinti valdybos ir prezidento rotaciją. Tas pats žmogus prezidento pareigose negali būti daugiau
kaip dvi kadencijas iš eilės. Valdybos narių kadencija 2 m., tačiau pusė jų renkami lyginiais metais,
kita pusė – nelyginiais.
Reikia numatyti pokyčius, kurie užtikrinti didesnį galios decentralizavimą, suteikiant daugiau
reprezentacinių įgaliojimų valdybos pirmininkui ir valdybos nariams.
Užtikrinti virtualių posėdžių reglamentavimą.
Numatyti pokyčiai JGA veiklos reglamente, kuris įgalintų biuro veiklą bei atskiras pareigybes
(mokymų ir informacijos koordinatoriai).
APTARTA: Reikalinga sistema, kuri leistų dalinai kompensuoti narių išlaidas patirtas dėl JAG
reprezentacinių reikmių.
NUSPRĘSTA: Sukūrus tvarką JGA reglamente, kiekvienų metų pabaigoje bus vertinama kokia dalis
lėšų bus skiriama JGA narių reprezentacinėms reikmėms. Bus sukurta google form‘a, kur nariai galės
nurodyti savo patirtas išlaidas (transportas ir kt.).

Posėdžio pirmininkė Simona Stankevičiūtė

Posėdžio sekretorius Lukas Neimanas

