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POZICIJA 

Dėl medicinos darbuotojų poreikio prognozavimo modelio 
 

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), atstovaudama jaunųjų medikų interesus ir nacionalinį sveikatos           
interesą, reaguoja į LR Vyriausybės strateginės analizės centro (buvusio Mokslo ir studijų stebėsenos ir              
analizės centro, MOSTA) parengtą „Medicinos darbuotojų poreikio prognozavimo modelį“ (toliau -           
Modelis). Palaikome MOSTA pastangas sukurti patogų specialistų prognozavimo įrankį, tačiau norime           
atkreipti dėmesį į fundamentalius šio Modelio ir jo kūrimo proceso trūkumus.  

 
Pirmiausia, pasigendame vizijos, kurios pagrindu šis Modelis turėtų būti kuriamas - matome            

sprendimų priėmėjų politinės valios trūkumą imtis sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos ir komunikuoti            
aiškų pokyčių planą. Dėl šios priežasties Modelis yra pastatytas ant ydingo pamato, neplanuojant jokių              
esminių pokyčių.  

 
Trūkumų matome ir Modelio metodikoje. Pavyzdžiui, neįtraukiami demografiniai sergamumo,         

gimstamumo, mirštamumo rodikliai, trūksta išsamesnės informacijos apie studentų ir gydytojų judumo           
tendencijas, emigracijos mastus, technologinių šuolių ir diegiamų inovacijų įtaką. Metodikoje per didelį            
svorį turi istoriniai duomenys ir neatsižvelgta į planuojamą jau įsteigtų naujų specialybių (pvz., skubioji              
medicina, klinikinė farmakologija) plėtrą. Per mažai dėmesio skirta ir sveikatos priežiūros paslaugų            
apimčiai, jų prieinamumui įvertinti.  

 
Atkreipiame dėmesį, jog dalis Modelio netikslumų yra nulemti sisteminių problemų, pvz.,           

Lietuvoje iki šiol nereglamentuojami gydytojų darbo krūviai, “Sodros” naudojamas Lietuvos profesijų           
klasifikatorius (LPK) nėra pritaikytas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos poreikiams.  

 
Matydami netikslaus sveikatos priežiūros specialistų prognozavimo keliamas grėsmes, skatiname         

šio Modelio nenaudoti kaip vienintelio informacijos šaltinio Vyriausybės strategijai formuoti. 
 
Siekiant ateityje sukurti tvaresnį, kokybiškesnį ir praktikoje geriau pritaikomą įrankį, raginame           

visas suinteresuotas šalis glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje bei įtraukti įvairias medikus          
atstovaujančias organizacijas. Detalesni mūsų teikiami pasiūlymai nurodyti priede Nr. 1. 
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Priedas Nr. 1 
 
Pasiūlymai dėl tikslesnio sveikatos priežiūros specialistų prognozavimo įrankio: 
 

1. Nuodugniau įvertinti duomenis apie šiuo metu studijuojančių medicinos studentų ir rezidentų bei            

gydytojų specialistų judumo tendencijas, atsižvelgiant į emigracijos mastus, tarpdisciplininį         

judumą, ikidiplominėse studijose vykstančią studentų kaitą, užsienio studentų judumo tendencijas; 

2. Atsižvelgti į technologijų ir inovacijų plėtros tendencijas užsienio šalyse ir Lietuvoje; 

3. Atsižvelgti į specialistų rengimo procesus, įvertinant, kokią įtaką sistemai jau parengti specialistai            

darys ateityje (pvz., skubios medicinos, klinikinės farmakologijos gydytojai); 

4. Atsižvelgti į gimstamumo, mirtingumo ir sergamumo prognozes; 

5. Pertvarkyti “Sodra” Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (LPK) kodų sistemą, pagal kurią būtų           

galima kaupti objektyvesnius ir tikslesnius duomenis; 

6. Reglamentuoti sveikatos specialistų darbo krūvius, siekiant objektyviai spręsti apie suteikiamų          

paslaugų apimtis sveikatos sektoriuje. 


