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Svarstyti klausimai:
1. Paskutinių savaičių apžvalga:
a. Etapinės rezidentų kompetencijos. Po susitikimų SAM, VLK, LSMU,
numatomas tolimasis tikslas (planas maksimum) – CBME rezidentūra visoje
Lietuvoje iki 2025 m. Galima būtų startuoti su tokiomis rezidentūros
programomis kaip skubioji medicina, kardiologija, gastroenterologija ir kt
(kaip pilotiniai projektai). Mažiausias tikslas (planas minimum) – kuo greičiau
pasiekti, kad gydytojai rezidentai galėtų išduoti NP, mirties liudijimus, tęsti
kompensuojamus vaistus, išduoti įvairias pažymas.
b. JGA bičiuliai kviečia bendradarbiauti. Pavyzdžiui, onkologija.lt
c. Penktadienį, sausio 20 d. JGA vadyba susitinka su Sveikatos apsaugos
ministru prof. A. Veryga. Tikslas: pasikalbėti apie Transform bei etapines
kompetencijas; trumpas pasiruošimas prieš Transform; pasikalbėti dėl galimo
tolimesnio darbo negavinimo/paciento valios atsisakyti gaivinimo įteisinimo;
Rytis M. – įspūdžiai iš e.sveikatos Tarybos.
2. Motinystės išmokos: pasikeitė motinystės išmokų įstatymas. Jei esi rezidentūroj ir
neturi 12 mėn. darbo stažo negali gaut motinystės pašalpos. Suteikiama 152 eur
išmoka. Karolis surenka teisės aktus ir kita info dėl to, kiek pinigėlių gauna pirmų
meų rezidentės išeidamos motinytės ir vaiko auginimo atostogų. Parengti
infografiką su aiškiais skaičiais.
3. Negaivinimo klausimas: gaivinimas – gydymo priemonė, kuri taip pat turi
komplikacijas, todėl pacientai turi turėti teisę tam tikrais atvejais jo atsisakyti.
Gydytojų konsiliumas taip pat kai kuriais atvejais turi teisę nuspręsti nebegavinti
terminalinėje būklėje esančio ligonio. JGA vaidmuo būtų kaip tarpininko surinkus
visus pasliūlymus iš pacientų organizacijų ir bendrą viešą pareiškimą padaryti. Kita
idėja – užsispyrėliško gydymo netaikymas.
4. Didesnio narių skaičiaus pritraukimas: vieši valdybos posėdžiai vietose, susijusiose su
žymiais gydytojais. Startuojant su naujomis veiklomis, išsiųsti viešus kvietimus
nariams prisijungti. Klausti, ko trūksta jauniesiems gydytojams. Ryčio idėja: Pavyzdys
pagal LiMSA naujienlaiškį, sukurti JGA naujienlaiškį. Galimybė gauti JGA naujienas

netampant asociacijos nariu (subscribe pasirinkimas ar kažkas pan.). Atsakingi:
Masiliūnas, Stankevičiūtė, Jurėnaitė.
5. TransForm 2.0: bilietai brangs sausio 24 d. Antanas imasi infografikų gamybos
etapinių kompetencijų tematika, kad su idėja dalyviai būtų supažindinti iš anksto.
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