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Dalyvauja: Judita Augėnaitė, Eglė Biliūtė Rodininienė, Laurynas Bukelskis, Jonas Mikaliūnas,
Aldona Šileikaitė (Psichiatrijos specialybės rezidentai) ir Ieva Viltrakytė (Vaikų ir paauglių
psichiatrijos specialybės rezidentė).

Klausimai:
1. Jaunojo psichiatro amžiaus apibrėžimas (bei metai po rezidentūros baigimo)- diskutuota, ar          

reikia riboti, ar ne. Dvi aiškios nuomonės už ribojimą, trys - trūksta informacijos. Nuspręsta             

įsigilinti į pasaulio praktiką: tiek į rezidento apibrėžimą, tiek į Jaunųjų psichiatrų organizacijų            

praktiką. Atsakingais pasisiūlė būti Jonas Mikaliūnas, Laurynas Bukelskis. Surinktus ir         

apibendrintus duomenis pateiks internetinei diskusijai ir balsavimui.

2. Europos psichiatrijos rezidentų forumas: neoficialiai iš pokalbio telefonu su VU Rezidentūros          

skyriumi žinoma, kad didesnį ar mažesnį finansavimą vykti į šį renginį gavo 5 rezidentai. Iš              

dalyvaujančių šiame susitikime - tai Aldona Šileikaitė, Ieva Viltrakytė. Abi išsakė pageidavimą           

tapti oficialiomis Lietuvos atstovėmis. Pritarta Aldonos iniciatyvai toliau kuruoti bendrą Lietuvos          

delegatų veiklą artėjant forumui, suderinti su kitais delegatais oficialių delegatų kandidatūras          

(oficialūs delegatai gali būti 2).

3. Pasiūlymas prieš šiųmetinį EFPT Forumą vėl įvertinti rezidentų poreikius (atskirai Vilnius /           

Kaunas ir Suaugę / VIP ), po to atlikti poreikių analizę, iškelti strateginius tikslus tam tikram               

laikui ir suburti komanda (JP Valdybą ar pan.) šių tikslų įgyvendinimui. Tikslas būtų toks, kad              

suformuluotume aiškius veiklos prioritetus, bent jau metams į priekį (gal ir porai).

4. Jaunųjų psichiatrų puslapis. Sukurta bandomoji versija, kuri prieš susitikimą pateikta         

jauniesiems psichiatrams. Išklausyti pasiūlymai, kritika: aiškiau išdėstyti rekomenduojamą       

lietuvišką literatūrą (tiek knygas, tiek žurnalus), taip pat populiariausią rezidentų skaitomą          

anglišką literatūrą. Nutarta rengti reguliarias psichiatrijos žurnalų apžvalgas pasirinktomis        

temomis, maždaug vieno karto per mėnesį intervalu. Atsakingi: Judita, Eglė, Ieva, Aldona,           

Laurynas. Priminta galimybė naudotis Vilniaus universiteto prenumeruojamomis bazėmis iš        

namų kompiuterių - VU VPN paslauga. Paaiškėjo, kad dar ne visi rezidentai žino ir tuo naudojasi.               

Yra poreikis plačiau skleisti žinią apie šią nemokamą ir vertingą paslaugą.

5. Susitikimas su prof. W. Rutz. Iš kontaktų su Baltarusijos jaunaisiais psichiatrais žinoma, kad į             

Lietuvą asmeniniais tikslais vasario pabaigoje atvyksta profesorius Wolfgang Rutz , buvęs          

Pasaulio psichiatrų asociacijos prezidentas, iki šiol aktyviai besidarbuojantis šioje        

organizacijoje. Nuspręsta kreiptis į profesorių su pasiūlymu susitikti su Lietuvos jaunaisiais          

psichiatrais.

6. Jaunųjų psichiatrų nuostatų rengimas - nutarta remtis LPA įstatais, Maltos jaunųjų psichiatrų           

nuostatais.

7. Diskutuota apie motyvaciją veiklai Jaunųjų psichiatrų sekcijoje. Išsakyta, kad veiklai motyvuoja          

galimybė įteisinti, apibrėžti jau esamą iniciatyvą, oficialiai atstovauti interesus, tai palengvintų          

seminarų, konferencijų organizavimą (primintas Slovėnijos jaunųjų psichiatrų pavyzdys, kurie        



3-4 kartus per metus organizuoja kūrybinius seminarus („workshop“) savo nariams, tiesa,          

gaudami gerą finansavimą iš farmacijos įmonių), veikla bendroje organizacijoje didina         

bendrumo jausmą.

8. Kitas susitikimas kovo 5 dieną, 16 valandą.


