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KREIPIMASIS 

Dėl Jaunųjų gydytojų asociacijos dalyvavimo papildant Lietuvos sveikatos programą 2014-

2025 bei formuojant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos problemų sprendimo 

susitarimą 

 

Lietuvos jaunųjų gydytojų bendruomenė nori būti užtikrinta, jog ji rūpi sprendimų 

priėmėjams. Suprantame, kad pasiekti Europos sąjungos standartus atitinkantį darbo 

užmokestį yra ilgas procesas. Tačiau norime matyti aiškią viziją, kurioje atsispindėtų 

konkretūs sprendimai, kuriais bus gerinamos Lietuvos jaunųjų medikų sąlygos. 

 

Jaunųjų gydytojų asociacija reaguodama į šių dienų įvykius, teikia viziją susitarimui dėl 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos problemų sprendimo bei pasiūlymus, kurie mūsų 

nuomone yra itin svarbūs Lietuvos sveikatos programai 2014-2025 m.  

 

Esame įsitikinę, kad Lietuvai norint tapti šalimi, kurioje klestėtų žmonių sveikata ir gerovė, 

šalies sveikatos sistemą turi būti orientuota pagal šias nuostatas: 

• Į pacientą orientuota sveikatos sistema (angl. Patient centered health system).  

Sveikatos sistemos resursai ir infrastruktūra yra skirta šalies gyventojų sveikatai ir gerovei 

užtikrinti. Geroji pasaulinė patirtis diktuoja, jog pereinant nuo mokėjimo už paslaugas (angl. 

fee for service) prie mokėjimo už rezultatą ar fiksuoto gydymo įstaigų biudžeto, gaunama 

didžiausia nauda iš resursų skiriamų sveikatos apsaugai, vertinant sergamumą, 

išgyvenamumą, pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis bei kitus sveikatos ir gyventojų 

gerovės rodiklius. 

• Sveikatos sektorius - investicinis sektorius. 

Norint sukurti tvarią ir efektyvią šalies sveikatos sistemą, sveikatos sektorius turi būti 

vertinamas kaip investicinis. Geroji užsienio šalių patirtis rodo, jog vis daugiau bendro vidaus 

produkto (BVP), darbo rinkos, gyventojų gerovės ir sukuriamos vertės ateina iš sveikatos 

sektoriaus. Be to, Europos Sąjungos (ES) šalyse, kuriuose į žmonių sveikatą yra investuojama 

daugiau, pasiekiami ženkliai geresni šalies sveikatos rodikliai. Siekiant šių tikslų, Lietuva iki 

2022 m. turėtų įsipareigoti sveikatos sektoriui skirti nemažiau nei 10 proc. nuo BVP.  Iš 

sektoriuje esančių lėšų ne daugiau nei 15 proc. turi sudaryti gyventojų priemokos.  

• Sveikatos sistema, pagrįsta gerosiomis procesų optimizavimo, vadybos ir valdysenos 

principų praktikomis.  

Be investicijų į sveikatos sektorių, būtina užtikrinti efektyvų resursų panaudojimą, sukuriant 

maksimalią naudą Lietuvos gyventojams. Tai galima užtikrinti iš pradžių vietiniu, po to  



 

 

 

 

nacionaliniu mastu, diegiant procesų optimizavimo sistemas kaip Lean sveikatos vadyba bei 

sektoriaus administravimą grindžiant gerosios valdysenos principais.  

Sveikatos sektoriuje būtina įdiegti objektyvių rodiklių stebėjimo sistemas: tiek prevencinėje, 

tiek ambulatorinėje, tiek stacionarinėje grandyse. Be to, turi būti stebima ir pakartotinai 

vertinama kompensuojamųjų vaistų ir kitų sveikatos technologijų sukuriama pridėtine vertė. 

Šiems rodikliams stebėti būtina visoje šalyje veikianti tvari e-sveikatos sistema. 

Stebėjimą turi atlikti tiek nacionalinės institucijos, tiek išorinės organizacijos. Būtina nuolat 

bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis siekiant tvaraus vystimosi tikslų (ang. 

Sustainable development goals).  

• Perėjimas nuo cikliniais aprašais prie kompetencijomis grįsto šalies sveikatos 

specialistų ruošimo modelio. 

Labai svarbų vaidmenį santykyje su pacientu bei teikiamu paslaugų kokybėje užima 

sveikatos specialistų rengimo modelis. Jis turi būti lankstus, atspindintis besikeičiančius 

sveikatos priežiūros sistemos poreikius, visuomenės ir valstybės interesus bei naujausius 

mokslo ir vadybos pasiekimus.  

Kadangi sveikatos paslaugų užtikrinimas Lietuvos gyventojams yra strateginis šalies 

interesas, turime turėti aiškią sveikatos specialistų poreikio planavimo metodiką, kuriuos šiuo 

metu nėra. Valstybė turi finansuoti tiek vientisųjų medicinos studijų krepšelių, kiek 

planuojama priimti absolventų į rezidentūros studijas. Šie skaičiai turi atliepti valstybės 

sveikatos specialistų poreikį.  

Siekiant kiek įmanoma sumažinti jaunųjų gydytojų emigraciją, būtina užtikrinti adekvačias 

specialistų socialines garantijas. Viena pirmųjų priemonių tam pasiekti - „studento be 

stipendijos” modelio įgyvendinimas. Juo užtikrinama, kad visos gydytojų rezidentų 

gaunamos pajamos yra draudžiamosios.  

 

Kadangi šiuo metu jauniesiems gydytojams po keleto metų teks rūpintis Lietuvos sveikatos 

sistema, nesame jai abejingi. Įgiję kompetencijų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, 

bendradarbiaudami su užsienio kolegomis, norime jas panaudoti spręsdami ateities 

problemas, o ne vakar dienos iššūkius. Mes prisiimame atsakomybę už savo indėlį į skaidrios 

ir efektyvios sveikatos sistemos kūrimą. Esame pasiruošę toliau bendradarbiauti, kad 

užtikrintume Nacionalinį sveikatos interesą. 

 

Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos pirmininkė   Simona Stankevičiūtė 

 

 


