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Kur ta normali 
šalis?



Ar verta išradinėti dviratį iš naujo?



Kas licenzijuoja 
gydytojo darbą JK?

´ General Medical Council

´ Nepriklausomas 
reguliatorius

https://www.gmc-uk.org

https://www.gmc-uk.org/


Kas 
licenzijuoja 
gydytojo 
darbą JK?

´ General Medical Council

´ Labdaros organizacija pagal įstatus !



Revalidacija

Metinės 
atestacijos

Licenzenzijos 
atnaujinimas 
kas 5 metus



Valstybinė sveikatos apsaugos sistema



NHS

Vienoda kokybės vadybos sistema

Auditas

Panašus paremti nacionaliniais gydymo standartai

Kvalifikacijos kėlimo galimybė

Vienodi rizikos valdymo principai

Vienodi gydytojo karjeros laipsniai

Bendra nacionalinė atlyginimų skalė



Auditas ´Vietinė klinikinė praktika 
kartotinai vertinama palyginant 
ją su nacionaliniais arba 
visuotinai priimtais standartais



Nacionaliniai 
standartai



Nepriklausoma gydymo įstaigų 
paslaugų kokybės įvertinimas



Kvalifikacijos 
kėlimas

´Dienos skirtos konferencijoms ir 
kursams (paprastai 10 darbo 
dienų)

´Kvalifikacijos kėlimo biudžetas

´Apmokamas kassavaitinis darbo 
laikas tobulinimuisi ir 
administraciniam darbui (JK 
paprastai minimumas yra 6 val. 
per savaitę konsultantui, 4 val. –
specialybės gydytojui)



Rizikos 
valdymas

´Protokolų vykdymas
´Mokymasis iš klaidų
´Incidentų raportavimas

´Rizikos vertinimas
´„Ne kaltinti, o rasti priežastį“ 

požiūris



Vienodi gydytojo karjeros laipsniai

Konsultantas

Registraras
(ST3 ir aukščiau)

Specialybės 
gydytojas

SHO
(CT1  - CT2)

Ligoninės SHO

FY1 -2 Ligoninės FY 1 -2



Gydytojų profsąjunga



Gydytojų profsąjunga

´Nacionalinis gydytojo darbo kontraktas



Vienodi gydytojo karjeros laipsniai

Konsultantas

Registraras
(ST3 ir aukščiau)

Specialybės 
gydytojas

SHO
(CT1  - CT2)

Ligoninės SHO

FY1 -2 Ligoninės FY 1 -2



Vienodi gydytojų 
karjeros laipsniai 

/ atlyginimų 
skalė

Panaši klinikinė 
kokybės 

vadybos sistema

Gydytojų darbo 
vietos mobilumas



Ligonio ir gydytojo santykiai

Gydytojo pareiga 
informuoti ligonį apie 
įvykusią komplikaciją / 

incidentą

Ligonių klausimynai 
(vietiniai ir 

nacionaliniai)

Patarimo ir 
tarpininkavimo 
ligoniams skyrius
•Patient Advice and Liaison 

Service (PALS)

Ligonių forumai

Ligoninės nevykdomoji 
valdyba (renkama iš 

ligoninės 
aptarnaujamų žmonių 

atstovų) 



Profesinis 
draudimas

NHS

•Papildomas NHS darbui
•Būtinas privačiam 

darbui

Privatus 



Efektyvus resursų išnaudojimas

Operacinės
Brangūs 
tyrimų 

instrumentai
Užpirkimai



Ačiū už 
dėmesį!


