JAUNŲJŲ GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS IR ATVIRAS VALDYBOS POSĖDIS
2017 m. lapkričio 26 d.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
PROTOKOLAS
11:00 Lietuvos Respublikos Himnu atidaromas JGA susirinkimas ir atviras valdybos posėdis.
11:05 Susipažinimas su J. Janonio gimnazija.
Pristatoma trumpa Šiaulių ir J. Janonio gimnazijos, išugdžiusios ne vieną Lietuvos nepriklausomybės
akto signatarą, istorija. Trumpa ekskursija po mokyklą.
11:45 Diskusija aktualiais jaunųjų gydytojų klausimais su LR Vyriausybės ir Seimo atstovais.
Dalyvauja Dovilė Šakalienė ir Paulius Gradeckas.
Gydytojų rezidentų etapinės kompetencijos.
Pagrinde diskutuota apie gydytojų rezidentų etapinių kompetencijų (EK) teisinį reglamentavimą bei
„studento be stipendijos“ modelį, kuris kur kas geriau užtikrintų rezidentų socialines garantijas nei
dabartinėje situacijoje.
Pristatyti EK argumentai, jų įvedimo nauda gydytojų rezidentų rengime, paslaugų prieinamumo
didėjime. Svarbiausios rizikos, kurias reikia suvaldyti – atsakomybės pasidalinimo tarp rezidento ir jo
vadovo klausimai. Pabrėžta, jog šis klausimas spręsis kartu su žalos be kaltės modelio įvedimu
Lietuvoje. Priminta, jog EK yra šios vyriausybės programoje.
Kalbėta apie dėstytojų rengimo svarbą praktiškai įgyvendinant EK modelį Lietuvos gydytojų rengimo
institucijose. Pažymėta, jog neužtenka pritaikyti teisės aktų, tačiau reikalingos investicijos į naujų
mokymo programų sudarymą bei universitetų bendruomenių parengimo svarbą.
Dovilė Šakalienė pasiūlė pristatyti EK koncepciją LR Švietimo ir mokslo komitete bei teisinę pagalbą
rengiant reikiamų teisės aktų projektus.
Gydytojų rezidentų socialinės garantijos ir „studento be stipendijos“ modelis.
Argumentuota, kodėl visos rezidentų gaunamos pajamos turėtų būti draudžiamos, t. y. ateityje reikia
atsisakyti rezidento stipendijos, nesumažinant bendrų gaunamų pajamų. Reali galimybė to pasiekti –
nuo 2019 m.
Medikų, jų tarpe ir rezidentų, atlygiai turėtų sietis su šalies vidutiniu atlygiu – taip profesijos
atstovams suteikiamas tam tikras santykis sociume.

13:00 JGA misija, vizija, vertybės: diskusija ir tvirtinimas.
Po paskutinių korekcijų, patvirtinta nauja JGA misija, vizija ir vertybės.

14:00 Pietūs
15:00 Darbas grupėse:
•

JGA įstatų projektas.

Karolis pristatė grupės parengtą naujų JGA įstatų projektą. Esminiai punktai – kasmetiniai
rotuojančios valdybos rinkimai, užtikrinant asociacijos veiklos tęstinumą bei limitas prezidento
kadencijų kadencijų skaičiui – ne daugiau nei 2 iš eilės.
•

JGA vidinės ir išorinės komunikacijos principai bei metodai.

Gabija pristatė būsimą JGA naujienlaiškį bei asociacijos narių vidinės komunikacijos grupę
įtraukčiai didinti ir vidinei komunikacijai užtikrinti.
•

JGA biuro veiklos principai bei JGA veiklos reglamento pokyčiai.

Vyksta JGA biuro reformos jį paverčiant naujų narių pritraukimo į organizacijos aktyvą platforma.
Kuriami komitetai ir numatomos veiklos sritys bei procesai, perimant dalį organizacijos valdymo /
administravimo funkcijų iš valdybos.
Numatyti pokyčiai reikalaus JGA reglamento atnaujinimų ateinančių valdybos posėdžių metu.
•

JGA veiklos vizualinės valdysenos metodai.

Martynas pristatė naujus JGA vizualinės valdysenos įrankius, skirtus JGA veiklos struktūrizavimui,
naujų narių pritraukimo į asociacijos aktyvą palengvinimui bei organizacijos veiklos tęstinumui
užtikrinti.
•

Gydytojų rezidentų etapinės kompetencijos.

Atnaujinta JGA edukacijos darbo grupė, kurios pagrindinė domėjimosi sritis šiuo metu – etapinės
kompetencijos, jų teisinio reglamentavimo užtikrinimas bei jaunųjų gydytojų bendruomenės
supažindinimas su šia nauja koncepcija.
16:30 JGA susirinkimo ir atviro valdybos posėdžio uždarymas.
Susirinkimas uždaromas

Posėdžio pirmininkas

Martynas Gedminas

Posėdžio sekretorė

Kristina Norvainytė

