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Dalyviai: Judita Augėnaitė, Eglė Biliūtė- Rodinienė,  Laurynas Bukelskis, Jonas 
Mikaliūnas, Renata Šlikaitė (visi- Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos 
rezidentai). 

Primename, kad Lietuvos psichiatrų asociacija (LPA) atsiliepė į rezidentų grupės 
2012-06-11 dieną siųstą prašymą atkurti Jaunųjų psichiatrų sekciją. 

2013-01-09, LPA Valdybos posėdžio metu, buvo pritarta iniciatyvai tokios sekcijos 
atkūrimui, paskirtas laikinai pareigas einantis sekcijos pirmininkas rezidentas Laurynas Bukelskis. 
Svarstyti klausimai:  

1 Atkuriamos sekcijos nuostatų rengimas (atsakinga pasisiūlė būti Judita, priklausanti  ir  
Europos psichiatrijos rezidentų federacijos (EFPT)  atitinkamai darbo grupei); 

2 Lietuvos delegatų, planuojančių vykti į EFPT Forumą 2013-06- 11-15 dienomis 
Šveicarijoje, aptarimas, numatomų darbų iki Forumo pasidalinimas; 

3 Planuojama organizuoti susitikimą su anksčiau veikusios LPA Jaunųjų psichiatrų sekcijos 
vadove N.Goštautaite- Midttun (atsakingas- Laurynas) 

4 Kas galėtų parengti meninę programą 2013 03 28 LPA visuotinio suvažiavimo metu- iš 
dalyvių tą galinčių padaryti nėra, nuspręsta ieškoti asmeniniais ryšiais. 

5 Laurynas papasakojo apie 2013-01-17 14.00 susitikimą su VU MF Podiplominių studijų 
prodekanu V.Kasiulevičiumi: 

Be maždaug 20-ies kitų specialybių rezidentų, dalyvavo 2 psichiatrijos programos rezidentai, Andrius ir Laurynas. 
A) Priminta, kad yra rengiamas rezidentūros reglamentas. Jį galite rasti V.Kasiulevičiaus "bloge" 

(http://web.vu.lt/mf/v.kasiulevicius ).  
Klausimai, ką vertėtų apgalvoti: 

- ar reglamente turėtų atsispindėti dar didesnė diferenciacija tarp jaunesniojo ir vyresniojo rezidento, pvz., gal vyresnieji 
net turėtų kuruoti jaunesniuosius, duoti jiems pavedimus ar pan., 
- norima labiau aprašyti atsakomybes- nes ankstesnis reglamentas buvo labiau skirtas studijoms, o dabar- ir darbiniams 
santykiams; 
- baigiamieji egzamino klausimai- ar reikia apibrėžti, kiek laiko mažiausiai likus (arba tiksliai kada) jie turėtų būti 
pateikti rezidentams. 
Rezidentūros bazių pasirinkimo klausimas- gan sudėtingas ir jo svarstymas sustojęs, nes, kaip teigė docentas, "mes 
patys dar nesam sugalvoję kaip čia geriau padarius"- problematika tame, kaip rezidentas save suvokia- kaip darbuotoją 
ar ir kaip besimokantį specialistą. Jei tik darbuotojas- tada galima būtų lengvai naudotis įvairiausiomis bazėmis , tačiau 
jei kartu nori ir mokytis, turėti kvalifikuotą rezidentūros vadovą- tada tokių galimų bazių stipriai sumažėja.  

B) Dėl rezidentūros baigiamojo egzamino- siūlyta, gal rezidentai nori, kaip užsienyje, baigiamajame 
egzamine turėti atstovą iš gydytojų specialybinės asociacijos .  

C) Nuo 2012 m. rugsėjo yra įvestas ciklų vertinimas "erkėje"- prašoma naudotis šia funkcija, nes tik 
taip docentas galįs sužinoti, kurie ciklai, o galiausiai- ir programos, mūsų nuomone, kokybiški, kurie- ne.  

D) Šiemet bus peržiūrimos rezidentūros programos. 
 
 

6 Kitas susitikimas planuojamas 2013-02-05 16 val. kavinėje „Sakwa“ (prie Petro ir Povilo 
bažnyčios). 

Klausimai- el. paštu bukelskis@gmail.com  


