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Druskininkai 

 

PROTOKOLAS 

1. Profesionalumo akcija. 

Įvyko pilotinis projektas-iniciatyva, kurios metu kvietėme medikų bendruomenę pasisakyti 

už pokyčius sistemoje.  

Išdalinti penki tūkstančiai darbo pažymėjimų laikiklių Kauno Klinikos, Santaros Klinikose ir 

keletoje kitų gydymo įstaigų. Profesionalumo deklaraciją www.bukpokytis.lt pasirašė beveik 

du tūkstančiai sveikatos darbuotojų. Įvyko šventinė eisena medicinos darbuotojų dienos 

proga per Laisvės alėją balandžio 27 d., kurios metu pasisakė ir mūsų bendruomenės 

lyderiai. 

Susumuojant – iniciatyva sėkminga, tačiau turime ir daug ko pasimokyti. Profesionalumo 

akcija taps tradicine JGA iniciatyva, bus toliau diskutuojama pamatinėmis temomis kuriant 

skaidrią ir efektyvią sveikatos sistemą, plėtojamos partnerystės su kitomis organizacijomis. 

Sekantis žingsnis bus forumas Transform, kurio pagrindinė tema – Vadyba ir geroji ir 

valdysena sveikatos sektoriuje.  

 

2. Apklausa apie tęstinį profesinį medikų tobulėjimą. 

Arnas K. kuria anketą medikamas apie jų poreikius ir galimybes susijusius su tęstiniu 

tobulėjimu – tai bus sekantis JGA vykdomas tyrimas, kuriuo grįsime mūsų požiūrį į šios 

temos klausimus.  

 

3. Transform 4 – Vadyba ir geroji valdysena sveikatos sektoriuje.  

Artėja vienas didžiausių mūsų renginių, kurio pagrindinė tema – procesų ir tinklo 

optimizavimas kuriant skaidrią ir efektyvią sveikatos sistemą. Bus plėtojamos 

profesionalumo akcijos temos. 

Organizaciniai klausimai sklandžiai sprendžiami organizacinio komiteto viduje, kuriam 

vadovauja Aurimas P.  

Dalyvaus mažiau jaunųjų gydytojų nei planuota iš pradžių. Šis klausimas kartu su kitais 

aspektais po grįžtamojo ryšio bus išanalizuotas kuriant rekomendacijas kitų renginių 

organizavimui ateityje.  
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4. JGA lyderystės akademija. 

Ruošiamasi naujam projektui – JGA lyderystės akademijai. Šiuo metu kuriamas įrankis, kuriuo 

siekiama ugdyti naujų asociacijos narių kompetencijas skirtingose srityse, ugdant ateities sveikatos 

sistemos lyderius. 

Akademijos pagrindas – K. Skaumino organizuojamas lyderystės kursas pridedant NVO veiklai būtinas 

kompetencijas. Šiuo metu esame reikalingų kompetencijų išaiškinimo fazėje, po to numatant 

įrankius jų suteikimui. 

Pirmąją akademiją planuojama pradėti 2018 m. rugsėjo mėnesį.  

 

5. Finansiniai klausimai. 

a) Pritarta JGA projekto „Bičiuliai“ išlaidų kompensavimui. Tai sudaro ~500 eur. šiais metais.  

b) Medicininės edukacijos konferencija Švedijoje. Akcentuojamasi į vertinimo temą ir įrankius. 

Pritarta Karolio Kilčausko kelionės išlaidų kompensavimui.  
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