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Dalyvauja 5 JGA valdybos nariai, kvorumas yra.
Pirmininkauja – Simona Stankevičiūtė, posėdžio sekretorius – Martynas Gedminas.

Aptarti šie valdybos ir biuro narių kuruojami klausimai:
Simona:
Paskutiniu metu daugiausia dirbo su vaistų politikos formavimu. Kadangi SAM iniciavo pataisas
Kompensuojamųjų vaistų kainodaroje, buvo daug susutikimų etinių – generinių vaistų tema.
Vyriaussybės programoje yra įrašyta programa „Choosing wisely“. LiMSA narių inicijuojamas portalas
pacientams galėtų tapti šios programos dalimi.
Susitikimas su VVKT atstovais praėjo sėkmingai. Pristatytos tokios galimybės, kaip VVKT
naujienlaiškiai apie pokyčius vaistų kompensavimo sistemoje ir kt. Planuojama panašius susitikus
vystyti toliau. Pagrindinis tikslas – gerinti komunikaciją tarp medicinos bendruomenės ir SAM ir
valstybinių sveikatos institucijų.
JGA turi galimybę deleguoti narį į Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybą. Yra konsultuojamasi
su kitomis sveikatos specialistų organizacijomis dėl galimo bendro delegato. JGA delegatas – Simona
Stankevičiūtė.

Kristina:

Pagrindinis darbas - internatūros klausimai. 2017 birželio 29 d. MSRG forume buvo pristatyta bendra
jaunųjų medikų organizacijų pozicija su pagrindiniais klausimais. Buvome patikinti, kad kitais metais
medicinos studijas baigsiantys studentai gaus internatūros pažymėjimus, šiuo metu dirbama su šį
mechanizmą reglamentuojančiais teisės aktais.
Galvojama atstatyti internatūros trukmę iki vienerių metų. Toliau vyks diskusijos dėl gydytojo interno
statuso, jo socialinių garantijų ir kt. Diskutuojama apie 5+1 ir 6+1 studijų modelio, svarstant
galimybes atsisakyti į kompetencijas neorientuotų modulių bendrosiose medicinos studijose.
Kartu su Roku buvo vedami antikorupcijos mokymai, praėjo sėkmingai, JGA gaus atlygį už dalyvavimą
mokymuose.

Rytis:
Pagrinde dirba su e. sveikata. Po vizito Estijoje, Švedijoje ir Olandijoje vyko keletas susitikimų
Lietuvoje, kurių metu buvo toliau kaupiama kompetencija.
Po posėdžių SAM ir LRS buvo performuota e. sveikatos valdyba, perdaryta e. sveikatos IV-ojo etapo
plėtros programa ir priemonių planas. Liepos 11 d. bus galutinai tvirtinami nauji teisės aktai
tolimesnei plėtrai.
ESPBI planuojama perkelti į VLK, kuriama vyriausio e. sveikatos architekto pareigybė, ligoninės,
kuriose nefunkcionuoja dabartiniai HIS‘ai, galės persidiegti naujas sistemas. Bus kuriamas e.
sveikatos kompetencijos centras, sudarytas iš sistemos dalininkų, kuris nurodys tolimesnes plėtros
kryptis.

Aurimas:
Įvyko pirmoji diskusija apie užsispyrėliško gydymo tema. Gautas didžiulis medicinos bendruomenės
susidomėjimas ir palaikymas. Rengiamos visuomenės informavimo priemonės, tolimesni susitikimai
ir viešos diskusijos prieš rengiantis įstatyminiams pokyčiams.
European Junior Doctors. 2017 m. spalį vyks generalinė asamblėja. Spalio 18 d. Taline vyks renginys
„Digital health society“. Planuojamas EJD workshop‘as/simpoziumas Transform 3.0, kurio tema – e.
sveikata.

Karolis:
Finišuoja bendras projektas su ISM. Surinkti 440 apklausos respondentų iš 5-6 kursų medicinos
studentų. Bus pasirašytas susitarymas dėl bendraautorystės su partneriais publikuojant tyrimo
duomenis. Pagal preliminarius rezultatus, 1/3 baigiančių mediciną ruošiasi išvykti toliau studijuoti į
užsienį. Rudenį bus rengiama publikacija.
A. Bunevičiaus imasi nagrinėti ir ruošia publikacijas pagal korupcijos apklausos rezultatus.

Idėja kartu su ISM vykdyti apklausą dėl farmacijos pramonės ir gydytojų bendruomenės
bendradarbiavimo.

Martynas:
Pradėti patys pirmieji žingsniai su Lean diegimu Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje. Vyko įvadiniai
mokymai su lektoriumi iš lean.lt. Dėl e. sveikatos ir buvusių einamųjų klausimų iniciatyvos bus
aktyviai imamasi nuo liepos mėnesio.
Rengiamasi trečiajam Transform. Kietoji ašis – e. sveikata ir inovacijos.
Etapinės kompetencijos – klausimas kol kas užšaldytas. Jį nagrinėjant išlindo teisiniai netobulumai su
internatūra ir kt, su kuriais dabar dirbama. Nuo kitų akademinių metų bus aktyviai ginama anksčiau
jaunųjų gydytojų suformuota pozicija.
Nuo kitų metų bus aktyviai dirbama su rezidentų socialinių garantijų ir atlyginimų klausimais,
siejantis su pokyčiais Darbo kodekse bei tendencijom medikų bendruomenėje.
Bus šaukiama Lietuvos jaunųjų gydytojų #Diaspora. Dabar gryninama koncepcija.
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