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Kodėl jauni gydytojai turi 
išvažiuoti į užsienį ir ko 
reikia, kad jie sugrįžtų.
_______________

15 metų ir 1 500 000 
svarų patirtis



Truputį apie mane

´ VU medicinos fakultetas

´ VU anesteziologijos reanimatologijos rezidentūra

´ Doktorantūra VU

´ Stažuotės Švedijoje, Prancūzijoje ir ilgalaikė stažuotė JAV

´ Pirmasis Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro vadovas

´ PSO darbo grupių narys, komandiruotės į Ženevą, Lilį, Londoną

´Viskas klostosi puikiai, ar ne?



Kaip išmaitinti keturių asmenų 
šeimą už 1000 litų?

Ekonominis emigrantas



Įžvalaga Nr 1
Karjera negali džiuginti, 

kai kasdienybė yra kova už būvį



Karjera JK

´ Konsultanto postas nuo 2005

´ Rezidentūros programos vadovas (30 rezidentų) 
nuo 2007

´ Karališkojo anesteziologų koledžo narys nuo 2011

´ Kritinių būklių tarnybos vadovas nuo 2013

´ Vienas didžiausių RITS JK

´ Bemaž 400 darbuotojų

´ Penki sėkmingi finansiniai metai ir 
investicijos į tarnybos gerinimą

´ Karališkojo anesteziologų koledžo egzaminų 
valdybos narys nuo 2012

´ Regioninės gydymo kokybės gerinimo 
programos vadovas nuo 2016



Inspirational
Leadership
Award 2017



Ar išvykimas -
sudeginti 
tiltai?



Sudeginti tiltai

´ Išvykimo priežastys dažnai negatyvios
´ Nėra darbo (ar norimo darbo)

´ Nėra pripažinimo

´ Blogi finansai

´ Pasilikimo užsienyje priežastys ne visada pozityvios

´ Neaišku ar yra kur grįžti

´ Net jei yra, neaišku ar laukia

´ Psichologinės įtampos

´ Pralaimėjimo jausmas

´ Emocinių fizinių ir finansinių investicijų praradimas



Iki Lietuvos tik 3 
valandos
´ Nuo 2006 metų savanoriškas dėstymas 

VU

´ Vėliau vizituojantis lektorius ir docentas 
LSMU

´ Rezidentų susidomėjimas
´ Kaip išmokyti priimti sprendimus 

savarankiškai?

´ Kaip paaiškinti kitokią etiką ar darbinius 
santykius?

´ Kaip įrodyti, kad tą patį tikslą galima 
pasiekti skirtingais keliais?



Apversti viską aukštyn kojom



Užsienis = vasaros stovykla

´ Vaikai, keliaukite, patirkite įspūdžių, pasisemkite patirties, išmokite naujų 
įgūdžių….

´ ….ir mes jūsų laukiam sugrįžtant



Ilgalaikė stažuotė 
rezidentūros metu

´ Pozityvios priežastys išvykti

´ Suderinta programa

´ Yra kur grįžti
´ Laukiami grįžti

´ Stažuotė trečiaisiais rezidentūros 
metais

´ Sumažėja ”intelekto praradimo” 
rizika



Struktūra ir finansai

´ Programa pilnai finansuojama JK 
pusės

´ Šiuo metu vienam rezidentui 
skiriama apie 50 tūkst. svarų metams

´ Per 12 programos gyvavimo metų 
programoje dalyvavo 27 rezidentai

´ Didžioji dauguma grįžo į Lietuvą

´ Programos kaina – 1.500.000 svarų



Your
Lithuanians…. 
they are flying
Dr Gonzalo de la Cerda –
Consultant Intensivist



O ką mano patys rezidentai?



Elektroninė 
apklausa

´ Ar reikia jauniems gydytojams 
išvažiuoti kuriam laikui i užsienį (ir 
kodėl)?

´ Kas buvo naudingiausia jūsų 
stažuotėje?

´ Ko reikia, kad jauni gydytojai grįžtų i 
Lietuva?



Ar reikia jauniems gydytojams išvažiuoti 
kuriam laikui i užsienį (ir kodėl)?

Būtina!
...jauni gydytojai yra mokomi sprendimų priėmimo bei įgalinami tai 
daryti...
...labai palaikantis ir padrąsinantis kolegų bendravimas 
tarpusavyje...
…objektyviai įvertini savo žinias ir sugebėjimus…
...suprasti, kad ligoninės gyvenimas gali būti visiškai kitoks nei 
esame įpratę...

Būtina išeiti iš komforto zonos, nes tik tada prasideda 
tikrasis augimas gydytojo kaip specialisto ir kaip 
žmogaus.



Kas buvo naudingiausia 
jūsų stažuotėje?

´ Išvykusi supratau 
netechninių kompetencijų, 
bendravimo svarbą su 
pacientu ir apskritai, 
komandoje.

´ naudingiausia visgi buvo 
suprasti, kiek aš daug 
nemoku, nežinau ir kiek 
visko suprasti reikia.

´ tai buvo tiesiog visokeriopa 
patirtis, kurią galiu drąsiai 
įvardyti kaip laikotarpį, kurio 
metu susiformavau kaip 
specialistas.



Įžvalga Nr 2
Ilgalaikė stažuotė užsienyje turėtų būti neatsiejama 
specialistų rengimo dalis



Ko reikia, kad jauni gydytojai grįžtų i 
Lietuva?

´ svarbiausia, kad jauniesiems gydytojams, pasisėmusiems 
idėjų ir patirties užsienio ligoninėse būtų sudaromos 
sąlygos ir palaikymas tas idėjas realizuoti ir daryti pokytį 
"namuose". Tik jausdami, kad jie kažkam rūpi, kad jų 
mintys yra laukiamos ir palaikomos, o nuo jų darbų vyksta 
pokytis į gera Lietuvoje, jaunieji gydytojai norės grįžti ir 
dirbti čia.

´ Jaustis reikalingiems. Tai darbo sąlygos, karjeros 
perspektyvos, galimybė kurti, bendraminčiai aplink tave. 
Alga tikrai ne svarbiausias dalykas.



Tūkstantmečio 
karta

´ Smalsumas

´ Individualumas

´ Technologinės inovacijos

´ Idealizmas

´ Būtinas grįžtamasis ryšys





Apie geometrinę progresija
arba

Kritinė masė

...reikia kritinės masės gydytojų ne tik norinčių, bet ir mokančių 
dirbti kitaip...



25 metai patirties

Skyriaus vedėjas

Lektoriai LSMU ir VU

Bet…..visi grįžę dirba vos
keliuose skyriuose Lietuvoje….

Generation Next - Baltanest

EDAIC – Europos egzaminas Lietuvoje



Apie skaidrumą ir sąžiningumą 
arba 

Ar gali visi sugrįžti?



Pusiausvyra

´ Šalis turėtų ruošti tiek ir tokių gydytojų, 
kiek reikia, tačiau:

´ Per 20 metų ženkliai padidėjo 
priėmimas į mediciną, tačiau darbo 
vietų sumažėjo

´ Neaišku kaip nustatomas specialybės 
rezidentūros vietų skaičius

´ Dar mūsų karjeros metu kai kurios 
specialybės išnyks



Ar abiturientai žino kad:

´ Lietuvoje rengiamas perteklinis specialistų kiekis?

´ Jei nepasikeis gydytojų rengimo sistema, bent 200 jaunųjų gydytojų 
kasmet turės išvykti i užsienį arba eiti dirbti į kitas sritis.

´ Jie turi mažiau nei 1% tikimybę tapti geriausiai apmokamu 
specialistu 

´ Šiuo metu daugiausiai uždirba intervenciniai radiologai ir intervenciniai 
kardiologai, bet tokiu paruosti reikia tik 2-3 per metus. Tuo tarpu 
rengiama bemaž 600 studentų kasmet



Jie yra geriausia ką mes turime!

´ Jaunieji gydytojai yra tautos turtas – perteklinis gydytojų 
ruošimas yra to turto švaistymas

´ Tūkstantmečio karta pasižymi ypatingu idealizmu – jie 
gali transformuoti visa sveikatos apsaugos sistemą

´ Valstybės ir universitetų prioritetas turi būti skaidrumas ir 
sąžiningumas, o ne politiniai ir akademiniai interesai




