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Įvadas 

Ar tik ne Lietuvos švietimo sistema ir gydymo įstaigos yra tos sritys, su kuriomis taip drąsiai 
eksperimentuota ir kurioms sunkiausiai buvo randamas finansavimas per paskutiniuosius dvidešimt 
metų? Ar tai – sumanios visuomenės pasirinktas kelias? 

Studija siekiama įvertinti gydytojų integracijos darbo rinkoje būklę bei tendencijų raidą, 
atsižvelgiant į ekonomikos pakilimo / nuosmukio sąlygas. Vienas iš svarbesnių studijos prioritetų – 
gydytojų darbinis mobilumas (migracijos tendencijos) darbo rinkoje vykstančių pokyčių fone. Didelis 
dėmesys knygoje skiriamas tyrimo autorių atliktos gydytojų kokybinės apklausos duomenų analizei 
bei kitų tyrimų duomenims apžvelgti. Darbe atsispindi šalies ūkio apsirūpinimo strateginiais 
žmogiškaisiais ištekliais Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje problemos. Remiantis tyrimo 
rezultatais, galima išsamiau įvertinti medikų karjeros galimybes. Ši studija parengta panaudojant 
2011–2012 metais Lietuvos socialinių tyrimų centro vykdyto ir Lietuvos mokslo tarybos inicijuoto 
Nacionalinės mokslo programos projekto medžiagą „Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir 
karjeros projektavimas kintančios Lietuvos darbo rinkos sąlygomis“. Projekto tikslas atitinka 
nacionalinėje mokslo programoje „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ numatytus šalies 
demografinės raidos (migracijos tendencijų ir pasekmių) bei žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos 
politikos ir užimtumo tyrimus. Įgyvendinant projektą sukaupta naujų aktualių žinių apie Lietuvos 
sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų (gydytojų) karjerą, jos pasirinkimo motyvus, projektavimą, 
migraciją ir profesijos prestižą. Šioje publikacijoje apžvelgiama tik nedidelė dalis naujų duomenų. 
Remiantis studijos rezultatais, gali būti išsamiau įvertintas sveikatos priežiūros darbo rinkos ir 
užimtumo reguliavimo priemonių efektyvumas, tinkamumas ir dermė su ūkio poreikiais. Darbo 
rezultatai naudotini tobulinant ir formuojant darbo rinkos ir migracijos politiką, rengiant 
rekomendacijas darbdaviams, Lietuvos darbo biržai, švietimo ir mokslo institucijoms, apskričių 
administracijoms ir savivaldybėms. 

Dažniausiai su gydytojų darbų susijusios kelios problemos yra šios: 
 natūrali gydytojų kaita nėra garantuota; 
 nepakankamai studentų priimama į akušerijos ir ginekologijos, neurologijos, 

otorinolaringologijos rezidentūros studijas; 
 gydytojų rezidentų padėties netikrumas dėl įgytos specializacijos reikalingumo. 

Pavyzdžiui, pediatrų darbo vietos naikinamos juos keičiant šeimos gydytojais; 
 vientisąsias medicinos studijas ir aukštojo mokslo kolegines studijas meta apie 20 proc. 

visų įstojusiųjų; 
 valstybė neskatina jaunų specialistų vykti dirbti į rajonus, kur gydytojų bendruomenė 

sensta greičiausiai. 
Tyrėjai rėmėsi prielaida, kad valstybės vykdoma migracijos ir darbo rinkos politika turi būti 

orientuota (ir diferencijuota) pagal skirtingas profesijų ir visuomenės grupes. Tyrėjai dėkingi 
kokybinio tyrimo, atliekant ekspertų interviu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto absolventais, studijų / personalo / tarptautinių ryšių ir mokslo skyrių 
vadovais bei interviu su emigravusiais (migruojančiais) gydytojais, siekiant įvertinti subjektyvius 
veiksnius, susijusius su karjera ir motyvacija, dalyviams (iš viso 30 interviu). Siekta surinkti 
kokybinius duomenis apie medicinos studentų rengimą ir įsidarbinimą, darbuotojų poreikį ir kaitą, 
įvertinti atskirų biomedicinos mokslo šakų „jautrumą“ emigracijai, statistinius duomenis papildant 
ekspertų vertinimais. Vėliau buvo lyginama statistinė gydytojų darbo rinkos ir emigracijos srautų 
analizė su kokybiniais duomenimis, nustatomi esami prieštaravimai ir neatitikimai tarp kiekybinių ir 
kokybinių duomenų. 

Kokybiniai gydytojų integracijos į darbo rinką aspektai Lietuvoje iki šiol nebuvo nagrinėti, tačiau 
tik kokybinė giluminė analizė leidžia nustatyti kompleksinius ryšius tarp individo ir valstybės bei 
visuomenės interesų. Kitaip tariant, skaičių ir statistikos vertinimai gali pateikti tik momentinę 
situacijos gydytojų darbo rinkoje „nuotrauką“, tačiau neatskleidžia ir nepaaiškina giluminių socialinių, 
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politinių, kultūrinių veiksnių, lemiančių gydytojų karjeros trajektorijas, kurios vis dažniau peržengia 
kelių valstybių ribas. Be to, kokybiniai duomenys leidžia identifikuoti ir prieštaringus, paslėptus 
gydytojų karjeros dinamikos aspektus, tokius kaip prieštaravimai tarp išsilavinimo, prestižo ir 
asmeninės ekonominės ir socialinės sėkmės. Tyrime taip pat remiamasi prielaida, kad siekiant 
paaiškinti objektyvias (ekonomines) gydytojų emigracijos priežastis reikia tirti subjektyvius karjeros 
dinamikos veiksnius, renkant giluminę informaciją apie gydytojų į(-si)jungimą į socio-ekonominį 
valstybės kontekstą, nagrinėjant karjeros pasirinkimo klausimus, profesijos prestižą, darbo sąlygų 
vertinimus, profesinę bendruomenę ir pačią migraciją. Kai kurie autoriai linkę manyti, kad 
ekonominiai aukštos kvalifikacijos asmenų emigracijos motyvai dažnai pervertinami (Counihan ir 
Miller, 2006; Rakauskienė, 2007; Castles ir Miller, 2009). O. Rakauskienės nuomone, viena iš 
pagrindinių profesionalų praradimo priežasčių yra ta, kad žmonės negali Lietuvoje realizuoti savo 
profesinio potencialo – specialistai neranda sau tinkamos terpės – profesinės, dažnai ir dvasinės, 
intelektinės, kūrybinės aplinkos, o karjera, materialinis statusas nepriklauso nuo profesionalumo ir 
išsilavinimo lygio (Rakauskienė, 2007). Be to, pasak Heyneman (2003), žmonės bus linkę labiau 
įsitraukti į gyvenimą tos valstybės, kurioje nesijaučia svetimi arba yra tokie patys, kaip ir „piliečiai“, 
kur pagal jų norus veikia lūkesčių ir atpildo mechanizmai ir yra jiems priimtinos normos. Visa tai 
galima įvertinti tik atlikus kokybinę analizę. 

Atsižvelgiant į tai, kad gydytojų, kaip profesinės grupės, gyvenimo atspindžių lietuviškoje 
mokslinėje literatūroje yra mažai, pasirinkta būtent kokybinio tyrimo strategija, leidžianti kalbėti ne 
„už“, bet „iš“ tiriamųjų informantų perspektyvos (Abu-Lughod, 1991, 143). Be to, sveikatos priežiūros 
sektorius skiriasi nuo kitų ekonomikos sektorių, nes atlieka ne tik ekonominę, bet ir socialinę-politinę-
kultūrinę misiją, kuria prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo ir visuomenės pažangos, pradedant 
sveikais ir darbingais piliečiais, kuriančiais pridėtinę vertę, baigiant medicinos mokslo kuriamomis 
inovacijomis. Todėl siekiant iš dalies užpildyti šią profesinių grupių (arba sektorių) tyrimų nišą 
Lietuvoje, gydytojų, kaip profesinės grupės, kokybinė analizė yra tikslingiausia iš visų tyrimo 
alternatyvų, nes geriausiai atskleidžia prieštaravimus tarp objektyvių ir subjektyvių, individualių ir 
valstybės bei visuomenės interesų. 

Projekto tyrėjai nuoširdžiai dėkoja gydytojams – projekto dalyviams – už jų dalyvavimą 
sprendžiant Lietuvos gydytojų emigracijos-sėslumo-karjeros problemas ir tikisi, kad šios kuklios 
tyrėjų pastangos prisidės prie visų Lietuvos piliečių sveikatinimo gerovės. 
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1. Sveikatos priežiūros specialistai, kaip strateginiai žmogiškieji ištekliai 
žinioms imliose valstybėse 

1.1. Apsirūpinimas žmogiškaisiais sveikatos priežiūros ištekliais kaip valstybių politikos 
prioritetas 

Pasaulinė sveikatos organizacija dar 2006-ųjų metinėje ataskaitoje paskelbė, kad sveikatos 
priežiūros žmonių ištekliai ir jų planavimas iki 2015 m. tampa prioritetine sritimi (World Health 
Organization, 2006). Visa 2006-ųjų metinė PSO ataskaita buvo skirta sveikatos priežiūros žmonių 
išteklių pasaulyje analizei. Pagal PSO apibrėžimą, sveikatos priežiūros žmonių ištekliai yra visi 
sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys specialistai: gydytojai (taip pat odontologai), slaugytojai, 
farmacininkai ir visuomenės sveikatos specialistai. Tačiau tik gydytojo profesija priskiriama prie 
svarbiausių žinių ekonomikos profesijų (Cooper, 2006). XXI–ame amžiuje žinios tapo pasaulio 
ekonomikos ir valstybių konkurencingumo pagrindu (Edvinsson ir Malone, 1997; OECD, 2010), o 
Europos Sąjungoje laisvas žinių judėjimas (šalia laisvo asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimo) 
nuo 2009-ųjų oficialiai įvardijamas penktąja laisve (European Communities, 2009). Powell ir 
Snellman 2004 m. „Annual Review of Sociology“ straipsnyje „Žinių ekonomika“, apibendrinę 
daugelio autorių mokslinių tyrimų ir studijų šia tema įžvalgas, prieina išvadą, kad modernių šalių 
gerovė priklauso ne tiek nuo gamtos išteklių ar fizinės darbo jėgos, bet nuo intelektinių aktyvų. 
Tereikia paminėti tris svarbiausius XX a. išradimus (internetą, mobilųjį telefoną ir kontraceptinius 
vaistus), kad suprastume, kaip žinios pakeitė ekonomikos pobūdį ir socialinę struktūrą (ypač darbo 
rinką) bei kokius naujus iššūkius tai kelia valstybėms. Palyginti su teisininkais ar mokytojais, 
gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai teritoriškai yra labai judri darbo jėga, nes universalias 
medicinos žinias lengva perkelti į kitų šalių sveikatos priežiūros sistemas, o tai skatina emigruoti 
(Labanauskas, 2006). Gydytojų rengimas yra brangus, todėl ne visos pasaulio valstybės pajėgios 
parengti reikiamą skaičių specialistų. Taigi apsirūpinimas žmogiškaisiais sveikatos priežiūros ištekliais 
tampa valstybių politikos prioritetu. 

Ekonominis išsivystymas ir žmonių sveikatingumas yra vienas nuo kito priklausomi: sveiki 
žmonės pasižymi dideliu produktyvumu, o tai yra vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių 
ekonomikos konkurencingumą. Asmens sveikatingumas priklauso ir nuo paties žmogaus, tačiau didelę 
svarbą turi ir efektyvi sveikatos priežiūros sistema, kurios svarbiausia „žmogiškoji“ grandis yra 
gydytojas. Gydytojų poreikis pasaulyje (ypač ES) auga ir dėl demografinio senėjimo, nes didėjant 
pagyvenusių gyventojų proporcijai reikia daugiau sveikatos priežiūros paslaugų. Žvelgiant iš 
vartotojiškosios visuomenės perspektyvos, išsivysčiusiose pasaulio šalyse prognozuojamas bendras 
sporto, sveikatinimo ir kūno medicinos paslaugų sektoriaus augimas (Orbach, 2009), dėl kurio taip pat 
didės ne tik kosmetologų, mitybos konsultantų, sporto medicinos specialistų, bet ir gydytojų poreikis. 
Žvelgiant globaliai, tikėtina, kad gydytojų poreikis ateityje augs ir dėl Afrikos žemyno 
demokratizacijos. Pavyzdžiui, Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų 2011 m. teko 390 gydytojų, o Pietų 
Afrikos Respublikoje – tik 66 (LSMU, 2011). Taigi iš garbingos profesijų triados (kunigo, gydytojo ir 
mokytojo) medikams išnykti nebus lemta, o štai religijos „nepakeičiamumas“ – vis dažniau 
kvestionuojamas (Etzioni, 2012).  

Pasak  Starkienės (ir kt., 2011), gydytojų skaičius šiuo metu planuojamas nedaugelyje šalių 
(galima paminėti Olandiją, Australiją ir Lietuvą). Kitos šalys kompensuoja specialistų trūkumą 
vykdydamos jų pritraukimo programas (Didžioji Britanija, Norvegija). Pavyzdžiui, Jungtinės 
Karalystės Sveikatos priežiūros departamento skelbiamose „Tarptautinio sveikatos priežiūros 
specialistų įdarbinimo gairėse“ (Gudelines of the International Recruitment of Nurses) teigiama, kad 
besivystančios ir pačios skurdžiausios šalys „neturėtų tapti aktyviai sveikatos priežiūros specialistus 
įdarbinančių kampanijų tikslu“ (Wickramasekara, 2003). Prie minėtų gairių pridedamas sąrašas šalių, 
iš kurių atvykusių sveikatos priežiūros specialistų nerekomenduojama skatinti įsidarbinti Jungtinėje 
Karalystėje. Šis sąrašas sudarytas atsižvelgiant į padėtį tų valstybių sveikatos priežiūros sektoriuje bei 
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jų ekonominį vystymąsi ir siekiant, kad specialistų trūkumas neigiamai neatsilieptų jų augimui ir 
plėtrai (Wickramasekara, 2003). Lietuva į šį sąrašą niekada nebuvo įtraukta.  

Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2011 m. atliktame tyrime „Medicinos personalo skaičiaus, 
poreikio ir darbo krūvio pilotinės „dienos fotografijos“ analizė“ (žr. LSMU, 2011; Starkienė ir kt., 
2011), pateikiama išsami sveikatos priežiūros specialistų situacijos analizė vertinant specialistų 
įdarbinimą ir pasitraukimą iš profesijos. Minėtame tyrime nagrinėjamos devynios gydytojų profesinės 
kvalifikacijos (šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai kardiologai, gydytojai akušeriai-
ginekologai, gydytojai neurologai, gydytojai oftalmologai, gydytojai otorinolaringologai, gydytojai 
chirurgai, vaikų ligų gydytojai), slaugytojai ir akušeriai bei specialistų emigracija. Tyrime nustatyta, 
kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. (Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą) iki 2010 m. spalio 30 d. iš mūsų 
šalies mažiausiai išvyko gydytojų oftalmologų (1,8 proc.), daugiausiai –  gydytojų chirurgų (8,5 
proc.). Taip pat išvyko 3,6 proc. slaugytojų ir 6 proc. akušerių. Bendras emigracijos vidurkis yra apie 3 
proc. Toks migracijos lygis galėtų būti laikomas saugiu, tačiau gydytojų chirurgų išvykimas (8,5 
proc.) yra labai aukštas, atsižvelgiant į tokio specialisto parengimui reikalingus išteklius.  

Tyrimas taip pat parodė, kad Lietuvos gydytojams būdinga dirbti didesniu nei vieno etato darbo 
krūviu – etatų / fizinių asmenų santykis 2010 m. svyravo nuo 1,1 etato vienam šeimos gydytojui iki 
1,6 etato vienam gydytojui chirurgui ar gydytojui akušeriui-ginekologui. Slaugytojų ir akušerių tarpe 
šis santykis buvo 1,122 (žr. LSMU, 2011; Starkienė ir kt., 2011). Tyrime pastebėtos skirtingos 
vyresnio amžiaus specialistų išlikimo darbo rinkoje tendencijos – gydytojai buvo linkę dirbti toliau, 
net ir jiems paskyrus senatvės pensiją. Nedirbančiųjų dalis 60–69 m. amžiaus grupėje buvo labai 
nedidelė ir tesudarė nuo 3,5 proc. (šeimos gydytojai) iki 19,8 proc. (vidaus ligų gydytojai). Nemažai 
gydytojų išliko darbo rinkoje ir dar vyresnėje, 70–79 m. amžiaus grupėje, kur nebedirbo tik trečdalis 
šeimos gydytojų. Vaikų ligų gydytojai šioje amžiaus grupėje buvo mažiausiai aktyvūs – 
pasitraukusieji sudarė 73 proc. Pastebimas spartus Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų senėjimas 
– vidutinis tirtų profesinių kvalifikacijų gydytojų amžius svyravo nuo 49,6 m. (šeimos gydytojų) iki 
56,2 m. (vidaus ligų gydytojų), o vidutinis slaugytojų amžius buvo 45,3 m., akušerių – 47,7 m. Tyrime 
taip pat nustatyta, kad studentai gana dažnai pasitraukia iš studijų programų. Didžiausi pasitraukimo 
rodikliai buvo medicinos vientisųjų (20 proc.), aukštojo mokslo pirmosios pakopos universitetinių 
slaugos studijų (19,1 proc.) ir aukštojo mokslo pirmosios pakopos koleginių studijų bendrosios 
praktikos slaugos studijų programose (18,9 proc.). Mažiausi rodikliai buvo slaugos magistrantūros ir 
aukštojo mokslo pirmosios pakopos koleginių studijų akušerijos studijų programose – ten 
pasitraukimas sudarė atitinkamai 13,3 ir 14,7 proc. Vyrų pasitraukimo iš studijų rodiklis visose 
programose buvo didesnis nei moterų (žr. LSMU, 2011; Starkienė ir kt., 2011).  Prognozuojama, kad 
per 15 metų (t. y. 2011–2025 m.) iš profesijos pasitrauks nuo daugiau nei trečdalio (38,4 proc.) 
oftalmologų iki daugiau nei pusės (57,7 proc.) chirurgų.  

Tyrimo autoriai daro išvadą, kad gydytojų trūkumas Lietuvoje kol kas nejaučiamas dėl trijų 
pagrindinių veiksnių:  

 prieš dešimtmetį padidinto priėmimo į medicinos studijas; 
 gydytojų darbo vidutiniškai didesniu nei vieno etato krūviu; 
 aktyvaus gydytojų išlikimo profesijoje net ir sulaukus garbaus amžiaus (LSMU, 2011; 

Starkienė ir kt., 2011). 
Įvairių tyrimų ir statistikos duomenys rodo, kad dauguma Europos Sąjungos šalių susiduria su 

gydytojų migracijos reiškiniu – vienos šalys siekia pritraukti gydytojus, kitos – deda pastangas, kad 
specialistai neišvyktų, idealus siekinys yra migracijos balansas, t. y. abipusė darbuotojų „cirkuliacija“.  

Galima išskirti tris pagrindines skirtingose šalyse vyraujančias migracijos politikos sampratas: 
„aktyvaus reguliavimo modelį“, „nesikišimo“ bei „požiūrio į ateitį“ koncepcijas (Ushkalov, Malakha, 
2001). Pirmoji koncepcija („aktyvaus reguliavimo“ modelis) reiškia, kad valstybė aktyviai kišasi į 
migracijos srautų reguliavimą tam naudodama administracines, teisines ir ekonomines priemones. 
Pirmiausia orientuojamasi į priemones, skatinančias likti specialistus šalyje. Kitos panašios priemonės, 
priskirtinos „aktyvaus reguliavimo“ modeliui, būtų valstybės investicijos į švietimą, siekiant sukurti 
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konkurencingą darbo aplinką, ir motyvuojančio atlygio už darbą sistema. Ushkalov ir Malakha (2001) 
teigia, kad tokia migracijos srautų valdymo taktika labiausiai tinka įgyvendinti valstybėse, kurios 
praranda daug specialistų.  

Kitas požiūris – nesikišimo politika – reiškia, kad valstybė neturi teisių reguliuoti migracijos 
procesų, nes taip gali būti pažeistos fundamentalios žmogaus teisės ir laisvės. „Nesikišimo“ koncepcija 
yra priimtina šalims, į kurias atvyksta specialistai. Trečioji, „požiūrio į ateitį“, koncepcija pabrėžia, 
kad specialistų migracija yra ne vienos valstybės reikalas ir turi būti sprendžiamas tarptautiniu, 
viršnacionaliniu lygiu, o problemos sprendimui reikia daug laiko (Ushkalov, Malakha, 2001).  

Galima teigti, kad nacionaliniu mastu ir kalbant apie gydytojų emigraciją ir jų pasiskirstymą 
Lietuvos regionuose, kol kas nėra aiškios politikos – padėtis tiriama, planuojamas gydytojų skaičius 
(žr. LSMU, 2011; Starkienė ir kt., 2011; Lietuvos gydytojų skaičiaus raida ir planavimas, 2002), o 
instituciniu lygmeniu vyksta sporadiškas pavienių reguliavimo priemonių taikymas:  

„Nuo 2007 metų Joniškio rajono savivaldybė, formuodama biudžetą, numato lėšų finansuoti 
rezidentūros išlaidas būsimiems medikams. Per visus tuos metus šiai programai finansuoti iš viso buvo 
skirta 221,8 tūkst. Lt. Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio sveikatos priežiūros įstaigos ir medicinos 
universitetas yra sudarę trišalę sutartį, pagal kurią atsirenkami studentai. Jiems savivaldybė 
finansuoja rezidentūros studijas ir po jų jauni specialistai grįžta dirbti į Joniškį. Studentas sudaro 
sutartį su Joniškio sveikatos priežiūros ir gydymo įstaiga, pagal kurią įsipareigoja 5 metus dirbti 
Joniškyje.“ (Joniškio naujienos, 2011-03-07). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2010 m. bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos 
sudarė 6,7 mlrd. litų. Palyginti su 2009 m., jos sumažėjo 257 mln. litų, arba 4 proc., taip pat buvo 
dešimtadaliu mažesnės nei 2008 m. Vieno šalies gyventojo sveikatos priežiūrai 2010 m. vidutiniškai 
išleistas 2031 litas arba 57 litais mažiau nei 2009 m. ir 171 litu mažiau nei 2008 m. 2010 m., esant 
sudėtingoms ekonominėms sąlygoms, sveikatos priežiūros išlaidų lyginamoji dalis sudarė 7 proc. 
bendrojo vidaus produkto ir, palyginti su 2009 m., sumažėjo 0,6 procentinio punkto. 

Sveikatos apsaugos ministerijos 2005–2007 metų strateginiame veiklos plane (2005) pabrėžiama, 
kad sveikatos apsauga „yra vienas svarbiausių Lietuvos Vyriausybės prioritetų“ (p. 1). Dokumente 
pateikiama bendro pobūdžio informacija: „Lietuvos sveikatos apsaugos specialistai rengiami Lietuvos 
aukštosiose mokyklose pagal programas, atitinkančias ES standartus“ (ten pat, p. 3). Patikslinama, 
kad „šešerių metų studijas ir pirminę rezidentūrą baigusiems gydytojams išduodama licencija ir 
suteikiama teisė dirbti pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat tęsti podiplomines studijas 
specialybių rezidentūroje, kur įgyjama gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija“ (ten pat, p. 1). 
Tvirtinama, jog „gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikacija užtikrina sveikatos sistemai keliamų 
reikalavimų įgyvendinimą, todėl nenutrūkstamai vyksta sveikatos priežiūros specialistų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas“ (ten pat, p. 4). Išreiškiamas susirūpinimas, kad mažas šalies medikų darbo 
užmokestis lemia profesijos keitimą, kito / papildomo darbo ieškojimą, specialistų emigraciją.  

Kitame ministerijos tais pačiais metais patvirtintame dokumente – „Sveikatos sistemos plėtros 
programoje“ (2005) – nurodoma, kad būtina atsižvelgti į tai, jog ES garantuojamas laisvas asmenų ir 
paslaugų judėjimas neatsiejamas nuo  „<...> profesionalų galimybės rinktis darbo vietą“ (Sveikatos 
sistemos plėtros programa, 2005, p. 7–8). Konstatuojama, kad dėl nepakankamo finansavimo 
sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio didinimui, kvalifikacijos kėlimui, nepakankamo 
aprūpinimo medicinos įranga bei gydymo priemonėmis, „pertvarkant sveikatos apsaugos sistemą 
pagal ES reikalavimus, gali iškilti laiko, lėšų ir žmoniškųjų išteklių trūkumo problema“ (ten pat, p. 4). 
Remiantis stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analize, be kitų specifinių priemonių, 
skirtų sveikatos priežiūros sektoriaus tobulinimui, nurodoma, jog „Lietuvai tapus ES nare, būtina 
koordinuoti sveikatos sektoriaus žmogiškųjų išteklių poreikį, derinant specialistų rengimą su Lietuvos 
sveikatos reformos strateginių nuostatų įgyvendinimu ir atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialistų 
laisvą judėjimą ES šalyse bei galimybę rinktis geriau apmokamą darbo vietą“ (ten pat, p. 7–8). 2009–
2011 m. strateginiame plane teigiama: „Sveikatos priežiūros ir farmacijos žmonių išteklių (toliau – 
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SPFŽI) pasiūlos ir poreikio planavimas yra sudėtinė sveikatos reformos dalis. Pagrindinis planavimo 
tikslas – užtikrinti, kad ateityje būtų reikiamas SPFŽI skaičius, jie būtų profesionaliai parengti ir 
tinkamai paskirstyti pagal specialybes regionuose, sveikatos priežiūros įstaigose bei teiktų kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas“. 

2010–2012 m. Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiame veiklos plane atkreipiamas dėmesys į 
bendrą demografinę situaciją – gyventojų skaičiaus mažėjimą, gyventojų senėjimą, mirtingumo 
rodiklius. Plane analizuojamas gydytojų skaičius, pabrėžiama, kad Lietuvoje vidutinis gydytojų 
skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, yra 400,1, t. y. didesnis nei ES-27 (322,64) ir Europoje 
(339,69). Plane aptariant žmogiškuosius išteklius atkreipiamas dėmesys į gydytojų pasiūlos-paklausos 
planavimą, tačiau apie gydytojų emigraciją neužsimenama. SSGG analizėje gydytojų migracija / 
emigracija ar pritraukimas taip pat neanalizuojami.  

Naujausiame 2011–2013 m. Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiame veiklos plane 
užsimenama apie bendrąją emigraciją bei demografines problemas, tačiau gydytojų ir sveikatos 
priežiūros specialistų žmogiškieji ištekliai neanalizuojami.   

Kaip matyti iš strateginių Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentų, tik į pirmuosius dvejus 
strateginius planus patenka gydytojų emigracijos problema. 2010–2012 ir 2011–2013 m. 
strateginiuose veiklos planuose specialistų išvykimo / emigracijos ar mobilumo klausimams dėmesio 
nebeskiriama, ir priešingai, pabrėžiama, kad gydytojų skaičius didesnis nei ES ar Europos vidurkis.  

1.2. Lietuvoje atlikti aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo rinkos, karjeros mobilumo ir 
migracijos tyrimai 

Šie tyrimai nagrinėja mokslininkų ar nekvalifikuotų bei mažai kvalifikuotų darbuotojų emigraciją. 
Tačiau atskirų profesijų ir sektorių darbuotojų karjera, jos projektavimas, emigracija ir mobilumas yra 
mažai tirti.  

Lietuvoje gydytojų skaičiaus dinamika pradėta analizuoti 1996 m. R. Virbalio publikacijoje 
„Rekomendacijos dėl gydytojų skaičiaus ir pasiskirstymo pagal specialybes reguliavimo būdų, 
įgyvendinant pirminės sveikatos priežiūros reformą“. Tais pačiais metais D. W. Corder pateikė 
„Gydytojų skaičiaus planavimo Lietuvoje“ ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai. Ministerijos 2010–
2012 metų strateginiame veiklos plane pateikiami duomenys rodo, kad 2010 m., palyginti su 2000 m., 
gydytojų sumažėjo 4,5 proc., specialistų su medicinos išsilavinimu – 13 proc. 2007 m. Nacionalinė 
sveikatos taryba paskelbė, kad Lietuvos gydymo įstaigoms stigo maždaug 350 specialistų. 
Prognozuojama, kad 2015 m. sveikatos priežiūros specialistų skaičius Lietuvoje sumažės 15 proc., t. y. 
trūks daugiau nei 3000 gydytojų, o bendra proporcija šalyje sieks apie 260 gydytojų 100 tūkst. gyventojų 
(Gaižauskienė ir kt., 2002). ES rekomenduojama norma yra apie 335 gydytojus 100 tūkst. gyventojų.  

2001–2002 m. atlikta kohortinė baigusiųjų KMU studija parodė, kad tik apie 40 proc. medicinos 
specialistų, 1997 m. sėkmingai baigusių studijų programą, 2001–2002 m. vertėsi medicinos praktika. 
Lietuvos sveikatos priežiūros specialistai netolygiai pasiskirstę pagal regionus, taip pat pagal lytį ir 
specialybę. Išvykti nuolatiniam darbui į ES ar kitas valstybes numato 14,5 proc. rezidentų ir 5,4 proc. 
gydytojų. Pagrindinės priežastys dirbti ES ar kitose šalyse yra didesnis atlyginimas, didesnės 
profesinės galimybės ir geresnis pragyvenimo lygis (Stankūnas, Lovkytė ir Padaiga, 2004).  

2010 m. Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjunga publikavo duomenis, skirtus įvertinti  KMU rezidentų, 
vadovų ir gydytojų, baigusių KMU 2003–2008 m., požiūrį į rezidentūros kokybę. Šis tyrimas 
analizavo ir tam tikrus gydytojų karjeros ir mobilumo aspektus: rezultatai parodė, kad Lietuvoje 
planuoja dirbti tik 46% apklaustųjų rezidentų (Mocevičius, 2010).  

Žmogiškieji ištekliai sveikatos priežiūros sektoriuje aptariami J. Kairio, E. Žebienės, ir I. Zoko 
2005 m. ir J. Kairio, E. Žebienės, V. Šapokos ir I. Zoko 2008 m. publikacijose. Jose analizuojama 
gydytojų nuomonė apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje. 2009 m. I. Liseckienės darbe 
analizuojamos šeimos gydytojų veiklos apimtys ir pasitenkinimas darbu, apžvelgiami ir gydytojų 
karjeros aspektai.  
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2010 m. Sveikatos ekonomikos centrui bendradarbiaujant su Mykolo Romerio ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetais išleista monografija „Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje“, 
kurioje nagrinėjama pastarųjų dviejų dešimtmečių Lietuvos sveikatos sistemos raida, pateikiami 
gydytojų pasitenkinimo darbo vieta apklausos duomenys.  

Apibendrindami užsienio literatūrą galime išskirti keletą krypčių: tyrimai, kurie remiasi šalies ar 
regiono atvejų studijomis (ILO, 2006; Buchan, 2008; Dussault ir kt., 2009), taip pat tyrimai, kuriuose 
nemažas dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros darbo rinkos ir žmogiškųjų išteklių tyrimams (Astor ir 
Ahmad, 2005) bei atskirų specializacijų specialistų tyrimams (Kingma, 2001). Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo rinkos ir migracijos tematikos tyrimams užsienyje daugiausia dėmesio skiria 
Tarptautinė migracijos organizacija ir Pasaulinė sveikatos organizacija. Daugelyje tyrimų skiriamas 
didelis dėmesys pereinamojo laikotarpio arba besivystančių šalių švietimo sistemoje parengtų gydytojų 
migracijai į labiau išsivysčiusias (Pang ir kt., 2002; Astor ir kt., 2005; OECD, 2010). Kita tyrimų kryptis 
– migracijos ir mobilumo ekonominė įtaka sveikatos priežiūros sektoriui (Kingma, 2006).  

1.3. Tyrimo metodologija ir atrankos dizainas 
Atlikdami Lietuvos gydytojų karjeros tyrimą, derinome kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkimo 

ir analizės metodus. Pirmiausia atlikta išsami antrinių kiekybinių duomenų analizė – ankstesnių 
Lietuvos ir užsienio autorių tyrimų medicinos darbuotojų karjeros, migracijos temomis. Antrinių 
duomenų analizės pagrindu kėlėme kokybinio tyrimo klausimus. Kalbant apie antrinius kiekybinius 
tyrimo duomenis, jų privalumus ir apribojimus, galima konstatuoti, kad ne visi duomenys, reikalingi 
analizei atlikti, Lietuvoje kaupiami. Tikslius duomenis apie specialistų migraciją sunku gauti ir kitose 
šalyse (Salt, 1995;  Stillwell et al., 2004). Pvz., gydytojų migracijos tyrimai dažniau aptaria gydytojų 
migraciją iš mažai ekonomiškai išvystytų į ekonomiškai išsivysčiusias šalis, tačiau apie gydytojų iš 
Rytų Europos migraciją, duomenų yra nedaug (DRCMGP, 2006 cit. Williams ir Baláz, 2008). Ir 
Lietuvoje duomenų apie gydytojų judumą ar švytuoklinę migraciją gavimas labai sudėtingas, taip pat 
nėra duomenų apie darbuotojų judėjimą šalies viduje (vidinę migraciją). Ne tik todėl, kad neaiškus 
tokių duomenų pateikimo šaltinis bei greita tokių duomenų kaita, bet a priori numatoma ir galima 
didelė tokių duomenų fragmentacija. Dar sudėtingiau gauti duomenis apie emigravusius, o vėliau 
grįžusius gydytojus, nors pastarieji, tikėtina, skiriasi nuo tų, kurių darbo karjera pasižymėjo sėslumu. 

Kiekybinis tyrimas būtų reprezentatyvus ir leistų numatyti platesnes perspektyvas, tačiau mums 
teko rinktis kokybinio tyrimo metodologiją. Žinoma, šio kokybinio tyrimo įžvalgos galėtų būti 
naudingos formuluojant reprezentatyvių tyrimų hipotezes ir tyrimo instrumento klausimus ateityje. 
Kokybinis tyrimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (buvusio Kauno medicinos universiteto) absolventais atliktas  pusiau struktūruotų interviu 
būdu, atrinkti gydytojai Lietuvoje ir užsienyje. Visų pirma todėl, kad neturima vienodų duomenų apie 
dar tik ketinančius išvykti dirbti svetur gydytojus bei apie jau grįžusius. Anketos dalijimas tokiai 
neapibrėžtai grupei tampa neįmanomas. Kita vertus, pagilintų individualių interviu atlikimas (visus 
interviu atliko patys keturi studijos autoriai) su informantu leidžia geriau sužinoti ir suprasti kiekvieno 
jų motyvaciją bei įvertinti sprendimo likti arba rinktis kitą šalį priežastis, pagrįstumą ir realumą.  

Kaip tyrimo instrumentas naudotos dviems skirtingoms informantų grupėms pritaikytos tyrimo gairės, 
t. y. klausimai gydytojams Lietuvoje ir klausimai gydytojams svetur. Interviu temos apėmė klausimus 
apie Lietuvoje gyvenančių ir dirbančių gydytojų patirtį, siekiant įvertinti pozityvius ir negatyvius 
veiksnius, darančius įtaką jų įsijungimui į darbo rinką ir platesnį socialinį lauką arba skatinančius vykti 
svetur. Interviu vyko pagal numatytus atvirus klausimus, kurie leidžia pasakoti savo istoriją ir išsakyti 
rūpimus dalykus. Pusiau struktūruotų interviu trukmė – nuo 30 minučių iki 1,5 valandos.  

Giluminio interviu metodas, naudotas šiame tyrime, dar gali būti apibūdintas kaip į problemą 
orientuotas interviu, „adaptuota giluminio interviu versija“, t. y. tokia interviu technika leidžia į 
interviu atvirai integruoti konceptualius tyrimo aspektus. Probleminis interviu laikomas 
kompromisiniu variantu tarp pusiau struktūruoto ir naratyvinio interviu (Hopf, 1991: 178). Tokio 
interviu privalumas – tiesioginė tyrėjo ir tiriamojo sąveika, kurios metu (ir po jos) informacija 
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renkama ne atsietai, atitolus nuo tiriamųjų – tyrėjas susipažįsta su tiriamaisiais,  supranta jų kalbėjimo 
kontekstą ir patį pasisakymų turinį, gali rinkti socialinę informaciją tokia kalbine išraiška, kokią 
naudoja patys tiriamieji (Morkevičius, Telešienė, Žvaliauskas, 2008). Giluminio teminio interviu 
metodas sudarė galimybes nenukrypti nuo pagrindinių tiriamosios problemos klausimų ir lengviau 
atlikti kokybinių duomenų analizę. Kita vertus, siekiant išlaikyti artimą kontaktą su informantais ir 
jiems pageidaujant, kalbinamieji galėjo pakreipti pokalbį norima linkme. Giluminis interviu – ilgos 
trukmės interviu, kuriuo siekiama surinkti kuo išsamesnę empirinę medžiagą apie individo požiūrius, 
jausmus, patirtis ar lūkesčius. Per pokalbius ir interviu visi informantai buvo labai atviri ir noriai 
pasakojo apie savo darbą ir gyvenimą. Kai kurie jų patys kėlė jiems rūpimus klausimus ir temas. 
Kitaip tariant, pokalbio pradžioje tikėtasi kalbėti pagal temas, tačiau dėl informantų aktyvios pozicijos 
interviu natūraliai pasidalijo į dvi dalis – klausimai pagal apsibrėžtas temas (pusiau struktūruotas 
interviu) ir nestruktūruotas „kalbėjimas“.  

Kokybiniu tyrimu siekta: 
 surinkti kokybinius duomenis apie medicinos studentų rengimą ir įsidarbinimą, darbuotojų 

poreikį ir kaitą; 
 įvertinti atskirų biomedicinos mokslo šakų „jautrumą“ emigracijai, siekiant papildyti 

statistinius duomenis ekspertų vertinimais; 
 palyginti statistinę gydytojų darbo rinkos ir emigracijos srautų analizę su kokybiniais 

duomenimis, nustatyti esamus prieštaravimus ir neatitikimus tarp kiekybinių ir kokybinių 
duomenų. 

Empirinius tyrimo duomenis sudaro 30 individualių pusiau struktūruotų interviu. Informantai 
pasirenkti naudojant „sniego gniūžtės“ ir tikslinės grupės sudarymo metodus bei atsižvelgiant į 
gydytojų specializacijas, amžių, lytį bei teritorinius kriterijus. Pirminiai „sniego gniūžtės“ atrankos 
subjektai buvo ligoninių skyrių vedėjai ar konkrečių sričių gydytojai.  

Lauko tyrimas vykdytas 2011 m. pab. – 2012 m. pr. Lietuvoje, Airijoje, Anglijoje, Vokietijoje ir 
Norvegijoje. Tik su trimis svetur – dviem Norvegijoje ir vienu Vokietijoje – nuolat dirbančiais 
gydytojais interviu atliktas elektroninių priemonių pagalba. 

Atranka. Atranka vyko keliais žingsniais. Pirmiausia siekta rasti informantus skirtingose 
teritorijose (darbo ir gyvenamosios vietos atžvilgiu). Kadangi bendra Lietuvos gyventojų emigracija iš 
skirtingų Lietuvos miestų ir vietovių labai nevienoda, nutarta apklausti gydytojus tiek skirtinguose 
šalies regionuose, tiek pasirenkant skirtingo dydžio miestus (atitinkamai, ligonines ar poliklinikas). 
Airijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos bei Vokietijos pasirinkimą sąlygojo statistiniai duomenys 
(medikai dažniausiai vyksta būtent į šias šalis). Pateikiame suvestinius duomenis apie tyrime 
dalyvavusių gydytojų teritorinį pasiskirstymą: 
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Antruoju atrankos žingsniu siekta į tyrimą įtraukti skirtingos specializacijos gydytojus. Kadangi 
tiek Lietuvoje esamų laisvų darbo vietų užpildymas, tiek iš Lietuvos emigravusių gydytojų skaičiai 
reikšmingai skiriasi priklausomai nuo turimos specializacijos, siekta tam tikros informantų turimos 
specializacijos įvairovės. Pateikiame suvestinius duomenis apie tyrime dalyvavusių gydytojų 
specializacijas: chirurgas (traumatologas, kraujagyslių – iš viso 3), kardiologas, vaikų ligų (pediatras-
endokrinologas, pediatras-genetikas – iš viso 5), psichiatras (iš viso 3), genetikas, anesteziologas-
reanimatologas, endokrinologas, imunologas, akušeris-ginekologas (2), urologas, vidaus ligų, 
odontologas, otorinolaringologas ir šeimos gydytojai (4). Iš jų: 18 informantų – moterys ir 12 – vyrai. 
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Informantų amžius Informantų skaičius 
29–35 8 
36–45 6 
46–55 12 
56–65 2 
Virš 66 2 

 
Pagal baigtą aukštąją mokyklą (nors tai nebuvo atrankos požymis, nes jį sunku iš anksto numatyti): 

17 informantų baigė studijas Vilniaus universitete, 12 – Kaune, o vienas – Bonos, vėliau Berlyno 
universitete. Kadangi siekis pažinti ir įvertinti medicinos studentų rengimą Lietuvos aukštosiose 
mokyklose ir jų įsidarbinimo perspektyvas (visų pirma, Lietuvoje) buvo išeitinis tyrimo tikslas, keli 
informantai, būdami gydytojais, užėmė ir administracines pareigas universitetuose Vilniuje ir Kaune. 
Pagal užimamas informantų pareigas šiuo metu – 7 yra skyrių vedėjai; 6 turi mokslo daktaro laipsnį, du 
iš jų – docento vardus, du yra habilituoti daktarai, turintys profesoriaus vardą. 

Tyrimo etika. Vykdant tyrimą buvo užtikrinti etikos principai: geranoriškumas, pagarba asmens 
orumui, teisingumas ir teisė gauti tikslią informaciją, t. y. pradedant tyrimą informantai žinojo apie jo 
tikslą ir buvo informuoti apie numatomus rezultatus, jie taip pat galėjo gauti visą informaciją apie 
tyrimą. Informantams sutikus skelbiame jų nuotraukas ir vardus, nors jų pasisakymai cituojami tik 
juos užkodavus, t. y. konkretus atsakymas nesusiejamas su atsakiusiuoju ir yra konfidencialus.  

Subjektyvi tyrėjų pozicija. Faraday ir Plummer (1979: 786–788 cit. pagal Reiter, 2008) teigia, kad 
tyrėjas turėtų „viešai pripažinti, kiek „užteršė“ duomenis savo paties interpretacijomis ir bias“. Minėti 
autoriai išskiria penkis „idealius“ duomenų analizės užteršimo tipus: 1) „grynoji“ tyrimo ataskaita, kai 
duomenys pateikiami be jokio aiškinimo (pvz., autobiografijose) 2) „tarša“ prasideda tyrėjui bent kiek 
paredagavus dokumentą, 3) populiariausias „užteršimas“ yra „sisteminis-tematinis“, atsirandantis 
derinant indukcinę ir dedukcinę analizę, tyrėjui remiantis tiek tiriamojo subjekto, tiek sociologinės 
teorijos interpretacija; 4) tyrėjas paremia idėjas kruopščiai atrinktais ir apgalvotais pavyzdžiais; bei 5) 
aukščiausio lygio užteršimas – „teorizavimas sėdint fotelyje“. Visi šie idealūs tipai dažnai yra 
derinami ir nė vienas jų nelaikomas geresniu už kitą. Ketvirtojo ar penktojo „laipsnio“ užteršimas 
būdingas emancipuojančių tyrimų logikai (angl. emancipatory research), pavyzdžiui, tiriant rasinę 
diskriminaciją ar teorizuojant apie feminizmą. Šiame darbe daugiausia laikomasi trečiojo – nuosaikaus 
duomenų analizės būdo, t. y. analizuojant duomenis derinama indukcija ir dedukcija, informantų 
mintys ir autoriaus įžvalgos siejamos su teorinėmis interpretacijomis bei kartais „viduje įsodinami“ 
(angl. nested; Creswell, 2007) antrinių šaltinių duomenys. Kita vertus, darbe kartais „leidžiama“ 
daugiau kalbėti informantams, o kartais nevengiama ir didesnio „užteršimo“. Antriniai duomenys – 
kitų tyrimų ir publikacijų pateikiamos įžvalgos, išvados bei statistiniai duomenys – taip pat 
pasitelkiami siekiant užtikrinti kokybinio tyrimo patvirtinamumo (confirmability) ir perkeliamumo 
(transferability) kriterijus (Lincoln ir Guba, 1985).  
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2. Gydytojų rengimas Lietuvos universitetuose 

2.1. Parengtų šalyje gydytojų skaičiaus kaitos tendencijos (sveikatos priežiūros  
specialistų darbo pasiūla) 

Specialistų pasiūla. Sveikatos apsaugos specialistų statistiniame tyrime panaudotų duomenų 
analizė vykdyta remiantis Statistikos departamento pateikiamais Lietuvos gyventojų išsilavinimo 
rodiklius pagal ISCED bei Lietuvos švietimo klasifikaciją. Statistinė informacija apie aukštąjį mokslą 
įgijusių specialistų pasiūlą analizuota remiantis Lietuvos statistikos departamento ištisinių metinių 
tyrimų rezultatais.  

Gydytojų parengimas keturiuose Lietuvos universitetuose1 nuo 2004 m. iki 2010 m. sparčiai augo 
(2.1 lentelė). Baigusių pradines studijas gydytojų skaičius beveik padvigubėjo. To priežastis – priėmimo 
į medicinos studijas padvigubinimas, kurio buvo imtasi siekiant išvengti gydytojų trūkumo Lietuvoje.2 

2.1 lentelė. Gydytojų rengimas Lietuvos mokymo įstaigose 2004–2010 m. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Baigė studijas 804 942 1014 1162 1323 1493 1500 
Iš jų:        
Medicinos 245 216 259 264 322 395 391 
Pediatrijos - - - - - - - 
Odontologijos 98 101 112 116 141 147 160 
Baigė rezidentūrą 514 490 478 554 608 676 594 
Iš jų:        
Medicinos 401 367 350 510 533 522 570 
Pediatrijos 5 3 12 15 23 14 - 
Odontologijos 108 120 116 29 52 140 24 
 

2.1 pav. Studijų metais įgytų profesinių žinių panaudojimo darbe lygio įvertinimas  penkiabalėje sistemoje3 
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Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrimas „Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje“, 
2010 m.  

                                                 
1 Šaltinis: Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2010 m., Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centras, 2011, p. 68, http://sic.hi.lt/data/leid2010.doc, Vilniaus Universitetas, Kauno Medicinos Universitetas, 
Klaipėdos Universitetas, Lietuvos Kūno Kultūros Akademija. 
2 „2002 m., kai tyrimai parodė galimą jų stygių ateityje, priėmimas į medicinos studijas padidintas nuo 250 iki 400, t. y. 
beveik 50 proc. Tačiau daugiau jaunų specialistų medikų gretas papildys tik apie 2012 m.“ – teigia sveikatos apsaugos 
ministro patarėja dr. Liudvika Starkienė straipsnyje „Medikų stygius – reali problema?“ 2006.07.03. Prieiga per internetą: 
http://www.anglija.com/default.asp?fnc=9&nid=1718&cat= (žiūrėta 2011.07.11). 
3 1 reiškia „visiškai nenaudoju“, 5 - „labai dažnai naudoju“. 
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Rengiamų specialistų skaičiaus formalūs rodikliai beveik nieko nepasako apie būsimų gydytojų 
turimų žinių panaudojimo galimybes. Sprendžiant iš žemiau pateikto tyrimo duomenų, biomedicinos 
mokslus baigusių absolventų įgytų profesinių žinių panaudojimo darbe lygis yra aukštesnis nei kitų 
šalyje rengiamų studijų sričių specialistų. Todėl būsimųjų medikų įgyjamos teorinės žinios yra labiau 
siejamos su jų darbinės karjeros aktualijomis (2.1 pav.). 

Specialistų kartų kaitos analizė. Nors visaverčiais specialistais sveikatos priežiūros krypties 
absolventai tampa tik baigę rezidentūros studijas, galima teigti, kad medikų įžengimas į darbo rinką 
profesinės karjeros požiūriu prasideda baigus magistratūrą. Sveikatos priežiūros studijas baigusių 
magistrų skaičius praėjusio dešimtmečio pradžioje labai svyravo. 2000 m. sveikatos priežiūros studijas 
baigė net 1214 magistrų, o iki 2002 m. baigusiųjų sumažėjo daugiau nei du kartus (iki 578). Sprendžiant 
pagal statistinius duomenis, vėliau šalies darbo rinką kasmet papildė vis daugiau magistrų, kurie derino 
baigiamąsias studijas su praktine profesine veikla. Sveikatos priežiūros studijas 2010 m. baigė 916 
magistrų (2.2 pav.). Aukštosiose mokyklose parengtų bakalaurų skaičius augo beveik visą stebimą 
laikotarpį (2000–2009 m. jis padidėjo nuo 102 iki 656), tačiau 2010 m. kiek sumažėjo (iki 630).  

2010 m. sveikatos priežiūros rezidentūros studijas baigė kiek mažiau nei 600 asmenų. Be to, į 
pastarąjį Statistikos departamento duomenų bazės rodiklį pagal atskiras studijų sritis patenka ir 
specialias profesines studijas baigę asmenys, nors dėl didelio rezidentų skaičiaus ši rodiklio dalis yra 
mažai reikšminga ir labai nežymi. Kita vertus, pagal oficialią statistiką sveikatos priežiūros studijas 
baigę rezidentai iki 2009 m. buvo atskirai neišskirti. Tačiau iki 2008 m. atskirai išskiriamas bendras 
biomedicinos studijų sritį baigusių rezidentų skaičius. Per 2002–2008 m. laikotarpį baigusiųjų 
sumažėjo nuo 735 iki 608. Rezidentų integraciją į šalies darbo rinką riboja jų migracija. 

2.2 pav. Aukštosiose mokyklose parengtų sveikatos priežiūros studijų srities specialistų  skaičiaus  
dinamika 2000–2010 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.  
 

Įsidarbinti užsienyje padedančios agentūros „Talentų paieška“ personalo atrankų specialistės 
Lauros Duksaitės teigimu, pastaraisiais metais jaunųjų medikų emigracija buvo aprimusi, tačiau pernai 
galimybėmis emigruoti vėl ėmė domėtis vis daugiau rezidentų. Pagrindinė priežastis – Lietuvoje ne 



GYDYTOJŲ RENGIMAS LIETUVOS UNIVERSITETUOSE 

16 

visiems studentams pavyksta įstoti į labai pageidaujamas rezidentūros studijas, nes į populiariausias 
specialybes valstybės finansuojamų vietų yra nedaug. Neįstojusiems į valstybės finansuojamas 
rezidentūros vietas teko rinktis mažiau populiarią specialybę arba už studijas mokėti. Dėl to studentai 
ieškojo, kur galėtų baigti būtent norimos rezidentūros studijas už jas nemokėdami. Didelė paskata 
emigruoti yra ir tai, kad užsienyje jie nėra studentai, o dirba pagal darbo sutartį ir gauna, palyginti su 
Lietuva, labai neblogą atlyginimą. Negana to, studentai nori mokytis ir būti mokomi. Jų pačių 
nuomone, Lietuvoje šiuo metu rezidentūra yra prastos kokybės, rezidentai smarkiai priklausomi nuo 
gydytojų norų ir malonės, o kitose šalyse jiems sudaromos sąlygos nuolat mokytis ir praktikuotis 
(Lietuvą palieka ir medikai. Respublika, 2010-02-10). Kita vertus, manytume, kad teiginiai apie 
rezidentų bei gydytojų profesinio pasirengimo pakankamumą turėtų būti grindžiami išsamiais 
tyrimais, kurių ypač stokojama. 

Anot Mažeikių rajono gydytojos Irenos Vaicekavičienės, 2011 m. rugpjūčio mėn. Mažeikių 
rajone buvo 44 šeimos gydytojai, 5 gydytojai dirbo keliose įstaigose, vienas buvo atvykstantis 
(Vaitkutė, V. Jaunų gydytojų stygius rajonuose – reali problema, 2011-08-18, 
http://www.vlmedicina.lt). Šeimos gydytojų netrūksta, tačiau problema ta, kad daugiausia jų – 
senyvo amžiaus (nuo 50 iki 60 metų). Prisivilioti jauną gydytoją labai sudėtinga, kadangi rajonas 
nėra patrauklus, o važinėti – per didelis atstumas. 

Buvęs Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas, aktyviai kovojęs už geresnę Lietuvos 
gydytojų ateitį, išvyko iš Lietuvos: „<...> nebuvau labai laukiamas didžiosiose Lietuvos ligoninėse, 
o važiuoti dirbti į regioną Lietuvoje būtų buvusi profesinė savižudybė. <...> Kol gydytojai neturės 
galimybių realizuoti save, dirbti mėgstamą darbą ir užsidirbti, tol jie rinksis darbą ten, kur tokios 
sąlygos sukurtos“, – teigė buvęs JGA (Jaunųjų gydytojų asociacijos) prezidentas Jonas Korsakas 
(Korsakas, J.; Šimaitis, A. Sistema turi būti pasiruošusi priimti naujas iniciatyvas, 2011-02-16, 
http://www.vlmedicina.lt ). Taigi net ir smarkiai padidinę gydytojų paruošimą, jų stygiaus rajonuose 
problemų neišvengsime. Dalis jaunų, ką tik pabaigusių gydytojų, neradę darbo patraukliose vietose, 
renkasi darbą užsienio šalyse. Prof. L. Labanauskas teigia, kad „nėra sukurta jokia skatinimo sistema, 
kad jauni specialistai vyktų dirbti į rajonus, kur gydytojų bendruomenė sensta greičiausiai, o 
specialistų trūksta jau dabar“ (Po dešimtmečio Lietuvoje neliks gydytojų specialistų. 2011-07-22, 
http://www.alfa.lt). 

Autorių atlikti skaičiavimai rodo (2.3 pav.), kad tarp pirmos pakopos studijas baigusių sveikatos 
priežiūros absolventų vyrauja kolegijas baigę bakalaurai (jų dalis tarp darbo rinkai parengtų specialistų 
2004 m. buvo išaugusi net iki 44 proc., nors toliau nuolat mažėjo –  2010 m. siekė 30 proc.). Gerokai 
mažiau paruošiama aukštąjį universitetinį mokslą baigusių bakalaurų (apie penktadalis).  

Daugiausiai universitetuose parengiama medikų magistrų (2010 m. jie sudarė 28 proc. darbo pasiūlos). 
Vertėtų atsižvelgti į tai, kad daug kolegijas baigusių būsimų medikų turi galimybę pratęsti magistratūros 
studijas universitetuose. Rezidentūros studijas baigusių asmenų dalis tarp parengtų sveikatos priežiūros 
specialistų paskutiniais metais keitėsi palyginti nežymiai (2010 m. siekė 18 proc.), nors pirmaisiais stebimo 
laikotarpio metais šio rodiklio reikšmė buvo gerokai aukštesnė. Ypač nedaug darbuotojų sveikatos 
priežiūros sferai parengta profesinėse mokyklose (jų dalis svyravo nuo 0,5 iki 3,2 proc.). 
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2.3 pav. Parengtų sveikatos priežiūros specialistų struktūros įvertinimas 2002–2010 m (proc.) 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.  
 
Parengtų specialistų poreikis. Gydytojų poreikio planavimas Lietuvoje. Valstybėms svarbu 

tinkamai planuoti gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų skaičių, nes tai – reikšminga 
sveikatos priežiūros prielaida. Žmonių sveikatingumas ir ekonominis išsivystymas yra vienas nuo kito 
priklausomi: sveiki gyventojai kuria daugiau ekonominės gerovės, o ekonominė gerovė duoda 
didesnes galimybes sveikatos priežiūros vystymui. 

Iki XXI a. pradžios Lietuvoje nebuvo teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių gydytojų skaičiaus 
planavimą sveikatos priežiūros sistemoje. Gydytojų ir kitų sveikatos specialistų poreikio planavimo 
sistema pradėta intensyviau kurti tik įstojimo į ES išvakarėse, 2003 m. gruodžio 31 d. patvirtinta 
sveikatos programa. Vienas iš programoje numatytų darbų – parengti SPFŽI4 planavimo ilguoju ir 
trumpuoju laikotarpiu strategiją, modelį bei rekomendacijas (2005 m. II ketvirtis). Tačiau tik po dviejų 
metų, 2007 m. rugsėjo mėn., patvirtinta sveikatos priežiūros specialistų poreikiui Lietuvoje planuoti 
metodika. Nuo to laiko ji nebuvo tobulinta.  

Gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų poreikiui didžiausią reikšmę turi demografiniai ir 
epidemiologiniai pokyčiai, o paslaugos trukmę lemia technologijų ir darbo organizavimo pokyčiai (2.4 pav).  

                                                 
4 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų žmogiškieji ištekliai. 
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2.4 pav. Sveikatos priežiūros specialistų poreikio veiksniai 

 
Šaltinis: SAM pranešimas, 2009-02-23. Prieiga per internetą: http://jga.lt/uploads/present/090221_hb.pdf. 

 
Gydytojų poreikis Lietuvoje auga dėl demografinio senėjimo, kadangi didėjančiai pagyvenusių 

gyventojų proporcijai reikia daugiau sveikatos priežiūros paslaugų. Dėl emigracijos mastų ir 
mažėjančio gimstamumo Lietuva yra viena sparčiausiai senstančių tautų Europoje. Nuo 2001 m. iki 
2011 m. gyventojų skaičius sumažėjo dvigubai daugiau nei 1989–2001 m. (2.5 pav.). 

2.5 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis 1959–2011 m. 
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Šaltinis: Išankstiniai 2011 m. gyventojų surašymo Statistikos departamento duomenys. Prieiga per internetą: 
http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/surasymas_lt.pdf  
 
2007 m. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų poreikio planavimo metodikoje (toliau – 

Metodika) teigiama, jog pagrindinis gydytojų specialistų poreikio planavimo rodiklis – tai sveikatos 
priežiūros, farmacijos specialistų skaičius, reikalingas teikti sveikatos priežiūros ar farmacijos 
paslaugas bei užtikrinti tinkamą sveikatinimo veiklą (SAM Metodika, 2006). Jam apskaičiuoti taikomi 
įvairūs metodai: prisotinimo koeficiento metodas, normatyvinis metodas, ekspertiniai metodai, šalių 
palyginimo metodas ir specialistų poreikio skaičiavimo koeficientai. 

Prisotinimo koeficientas apskaičiuojamas kaip darbuotojų skaičiaus santykis su gyventojų 
skaičiumi, paslaugų apimtimi. Prisotinimo koeficientas nustatomas kaip statistinis dydis pagal dviejų 
praėjusių metų duomenis, pakoregavus jį pagal numatomus technologinius ar organizacinius pokyčius 

Specialistų 
poreikis 

Paslaugų 
poreikis = × Paslaugos 

teikimo trukmė 

Demografiniai 
pokyčiai 

Technologijų 
pokyčiai 

Epidemiologiniai 
pokyčiai 

Darbo 
organizavimo 

pokyčiai 
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įstaigoje, įmonėje. Šis metodas yra pagrindinis, nustatant bendrąjį ilgo laikotarpio specialistų poreikį 
atskirose srityse ar valstybės lygiu (SAM Metodika, 2006). 

Ekspertiniai metodai dažniausiai turi pagalbinę reikšmę, yra koreguojantys, taikant matematinius 
statistinius, palyginimo ir kitus metodus, nors galimi naudoti ir kaip savarankiški metodai. Pvz., 
konsultacijos (suteiktos ambulatorinės paslaugos, gyventojo apsilankymo) trukmė bei vieno paciento 
pirmos specializuotos apžiūros, kasdienio kontaktinio gydymo, paskutinės apžiūros trukmė nustatoma 
ekspertiniu metodu. Toliau šie duomenys naudojami specialistų poreikiui skaičiuoti pagal nustatytus 
koeficientus (SAM Metodika, 2006). 

Taikant šalių palyginimo metodą, lyginami savo ir užsienio šalių atitinkami rodikliai, numatomos 
galimos kitimo tendencijos (SAM Metodika, 2006). Vienas iš tokių rodiklių yra gydytojų skaičius, 
tenkantis 10 tūkst. gyventojų. Šis koeficientas rodo, jog pasaulyje gydytojai pasiskirstę labai 
nevienodai. Daugiausia gydytojų 10 tūkst. gyv. tenka Kuboje, Graikijoje ir Baltarusijoje (2.6 pav). 
Įdomu tai, kad nėra koreliacijos tarp BVP ir gydytojų skaičiaus, taip pat tarp vidutinės gyvenimo 
trukmės ir gydytojų skaičiaus (Forgacs, I., 2002). 

2.6 pav. Gydytojų skaičius 2000–2010 m., tenkantis 10 000 gyventojų 

 
Šaltinis: http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind=74. 

 
Lietuva pagal gydytojų skaičių / 10 tūkst. gyventojų palyginti su kitomis pasaulio valstybėmis yra 

20 vietoje (nuo viršaus). Tai pakankamai geras rodiklis. Estijoje ir Latvijoje 10 tūkst. gyventojų tenka 
mažiau negu 30 gydytojų. 

Bendras sveikatos specialistų poreikis nagrinėjamam laikotarpiui skaičiuojamas, įvertinant 
profesinės kvalifikacijos specialistų teikiamų visų sveikatos paslaugų metinį poreikį šalies mastu: 

 
Q = Qn1 + Qn2 + Qn3..., 

 
čia Q – bendras specialistų poreikis, etatų skaičius 10000 gyv.; Qnl – specialistų poreikis paslaugai N1 
teikti, etatų skaičius 10000 gyv., Qn2 – specialistų poreikis paslaugai N2 teikti, etatų skaičius 10000 
gyv.; ir t. t. (SAM Metodika, 2006). 
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Duomenų šaltiniai. Lietuvoje nėra vieningos duomenų bazės, kuri pateiktų visą informaciją apie 
gydytojus, jų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, regionus, specialybes ir pan. Šie duomenys būtini 
efektyviam sveikatos žmogiškųjų išteklių planavimui ir valdymui (Gaižauskienė ir kt., 2002). 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro (HI SIC) duomenų bazė pateikia daugiausiai 
informacijos apie visas gydytojų ir kitas sveikatos priežiūros profesijas bei profesines kvalifikacijas, 
tačiau nėra duomenų apie gydytojų amžių, lytį, gydytojų pagal specializacijas pasiskirstymą 
regionuose. Kiti duomenų šaltiniai viešai informacijos neskelbia: Valstybinė akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT), Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba (VVKT) ir Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai, SODROS informacinė sistema 
ir Valstybinė ligonių kasa (VLK). Duomenys, kuriuos pateikia minėtos institucijos, yra 2.2 lentelėje:  

2.2 lentelė. Informacijos šaltiniai, pateikiantys duomenis apie sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius 

Informacijos šaltinis, renkami 
duomenys 

HI SIC duomenų bazė Specialistų 
sąrašai 

Informacinė 
sistema 

SVEIDRA 

SODROS 
informacinė 

sistema 
Institucija Higienos institutas VASPVT, 

Odontologų 
rūmai, VVKT

VLK VSDFV 

Kasmetinės ataskaitos Taip Ne Ne Ne 
Atnaujinimo dažnis Kasmet pagal SPĮ 

pateiktus duomenis 
Kas savaitę Kasdien Kasdien 

Profesijos Gydytojai, akušeriai, 
odontologai, slaugytojai, 

visuomenės sveikatos 
specialistai, vaistininkai

Gydytojai, 
odontologai, 
slaugytojai, 
akušeriai, 

vaistininkai 

Gydytojai ir 
odontologai, 

dirbantys 
galiojančias 

sutartis su TLK 
turinčiose SPĮ 

Profesijos 
požymio nėra

Specialistų (fizinių asmenų) skaičius Taip Ne Ne Taip5 

Specialistų (etatų) skaičius Taip Ne Ne Ne 
Licencijų skaičius Ne Taip Ne Ne 
Pasiskirstymas pagal lytį Ne Taip Taip5.6 Taip5 
Pasiskirstymas pagal amžių Ne Taip Taip5.6 Taip6 
Pasiskirstymas pagal profesinę 
kvalifikaciją 

Taip Taip Taip5.6 Taip6 

Geografinis pasiskirstymas 
(savivaldybės, miestai, rajonai) 

Taip Ne Ne Ne 

Pasiskirstymas pagal teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas 

Ne Ne Taip5.6 Ne 

Mirusiųjų skaičius Ne Taip Ne Taip6 
Asmenų, kuriems paskirta pensija, 
skaičius (dirbančių ir nebedirbančių) 

Ne Ne Ne Taip5 

Išvykusiųjų skaičius Ne Ne Ne Taip7 

Šaltinis: Starkienė ir kt.  2011.  

Deja, formalūs rengiamų specialistų statistiniai duomenys nedaug ką pasako apie realią jų 
paklausą darbo rinkoje. Todėl išsamiau apie specialistų poreikio problemas byloja mūsų atlikto 

                                                 
5 Tik gydytojų ir odontologų, dirbančių galiojančias sutartis su TLK turinčiose SPĮ, duomenys. 
6 Reikalingi papildomi skaičiavimai ir kelių duomenų šaltinių apjungimas. 
7 Apjungus su SAM išduotų pažymų apie gerąją profesinę praktiką sąrašu. VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos; HI SIC – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VASPVT 
– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VLK – Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
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sociologinio tyrimo duomenys. Dauguma apklaustųjų mano, kad sveikatos priežiūros specialistų 
Lietuvoje trūksta.  

 
„Jei nori užsirašyti pas gerą specialistą, tai eilės – kelis mėnesius“ (LL6).  
„Specialistų turbūt trūksta, kad tokios eilės klinikose. Koridoriai kartais būna tušti, o pakliūti pas daktarą 

– neįmanoma“ (LL4).  
„Manau ,kad trūksta, tokie darbo krūviai negali būti, nes kenčia kokybė. Vadovaujančio personalo per 

daug“ (AP7).  
„Specialistų trūksta periferijoje, o universitetai ruošia medikus Danijai, Anglijai ir USA“ (AP6). 
 

Svarbi problema – trūksta medicinos seserų ir slaugytojų, kurios gali užtikrinti produktyvų 
gydytojų darbą bei normalų ligoninės funkcionavimą. 

 
„Trūksta pirminės grandies specialistų, taip pat ir medseserų ar slaugytojų, nes jų pagal priimtą tvarką 

turi būti dvi vienam gydytojui“ (MT2). 
Kita vertus, gydytojų poreikio patenkinimas medicinos įstaigose pagal atskiras profesijas gali gerokai 

skirtis.  
„Dirbti pulmonologu rajone nėra kur [ir nėra sąlygų], nes [gydytojai] neturi ištyrimo galimybių. 

Bendros praktikos ar vidaus ligų [gydytojų] gal daugiau reikia, o specialistų, [pvz. pulmonologų] yra labai 
daug. Nežinau, gal [tam tikrų] specialistų ir trūksta, pvz. anesteziologų ar kt.“ (AL3).  

„Kai kurių gydymo įstaigų skyrių yra per daug, pvz., angiochirurginių skyrių Lietuvoje yra dešimt. 
Palikčiau du skyrius maksimum. Tuomet gali sukoncentruoti jėgas, spręsti budėjimo, skubios konsultacinės 
pagalbos problemas“ (MT1).  

Atskirų profesijų specialistų trūksta dėl intensyvesnės jų migracijos. „Daugelis oftalmologų išvyksta į 
užsienį“ (AP1). 

 
CV pateikimas darbo paieškos tinklalapiuose, ieškant kito darbo (specialistų darbo paieška 

naudojant informacines technologijas). Tyrimas parodė, kad vos keletas tyrime dalyvavusių 
specialistų buvo pateikę savo CV tinklalapiuose ieškodami darbo. Tik keli respondentai išskyrė šias 
savo CV nepateikimo priežastis: amžių (LL4), stiprų ryšį su šeima ir Lietuva (LL3) bei nenorą išvykti 
į užsienį.  

„Man ir Lietuvoje gerai. Mano žmona Švedijoje dirba jau ketverius metus“ (MT1).  

Paprastai vyresnio amžiaus medikai yra konservatyvesni ir mažiau linkę keisti darbo vietą, labiau 
prisirišę prie darbo vienoje įstaigoje. Be to, jie rečiau nei jaunesni jų kolegos naudojasi 
informacinėmis technologijomis ieškodami naujų darbo vietų. Įdomu, kad atsakinėdami į aptariamą 
klausimą apie CV pateikimą gydytojai akivaizdžiai nukrypo į darbo paieškos motyvacijos užsienyje 
tematiką (MT2; MT3; LL1). Tarp apklaustųjų nebuvo nei vieno, kuris pateikdamas savo CV ieškotų 
darbo Lietuvoje, nors tyrime suformuluotame klausime to buvo prašoma. 

Statistikos departamento tyrimo duomenys rodo, kad 2009 m. šalyje buvo 62,7 tūkst. sveikatos 
priežiūros ir socialinės apsaugos srities specialistų. Tarp visų šioje švietimo srityje parengtų asmenų, 
kiek daugiau buvo 25–34 metų jaunimo bei vidutinio (35–44 metų) amžiaus sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos specialistų (apytikriai po 15 tūkst.). Vyresnio amžiaus specialistų, kurie dėl 
ilgesnės karjeros sukaupė didelę darbinę patirtį, buvo mažiau. Kita vertus, mūsų nuomone, bent jau kol 
kas, tarp medikų egzistuoja pakankama skirtingų dalyvaujančių profesinėje karjeroje specialistų kartų 
įvairovė, kad vyresnio amžiaus specialistai perduotų savo žinias ir patyrimą jaunesniesiems, nors kyla 
grėsmė, kad buvusi pusiausvyra dėl jaunesnių sveikatos apsaugos specialistų migracijos gali būti labai 
pažeista. Minėtą palankų parengtų specialistų struktūros pagal amžių pasiskirstymą rodo tai, kad 
skirtingų medikų grupių lyginamojo svorio skirtumai nuo 25 metų amžiaus buvo gana nežymūs 
(svyravo nuo 8 iki 11 proc.), dar mažesni skirtumai pastebimi nuo 35 metų (2.4 lentelė).  

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad profesinės karjeros metu sveikatos apsaugos specialistai 
nuosekliai kaupdami darbinę patirtį kelia esamą profesinę kvalifikaciją bei tobulina savo darbinius 
įgūdžius. Todėl autorių išskirti profesinės ir darbinės karjeros intervalai nesutampa. 
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Tiriamos gyventojų visumos struktūros pokyčių dinamiką sąlyginai galima apskaičiuoti įvertinus 
skirtingų studijų krypčių specialistų kaitos koeficientus pagal amžių. Pastarieji rodo, kokiu santykiu 
jaunesnės specialistų kartos pakeičia vyresnius specialistus (2.3 lentelė).  

2.3 lentelė. Aukšto išsilavinimo lygmens sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų kaita ir  
labiausiai tikėtini karjeros intervalai 

Karjeros tarpsniai  

Trumpojo 
laikotarpio 

profesinė karjera 
– studijų amžiaus 

tarpsnis ir tapimas 
jaunais 

specialistais 
(karjeros pradžia 
ir darbo patirties 

kaupimas) 

Vidutinės 
trukmės 

profesinė karjera 
(tolimesnis 

darbinės patirties  
kaupimas) 

Ilgalaikė profesinė 
karjera ir jos 

pabaiga (patyrę 
specialistai) 

Specialistų amžiaus grupės  
Iš 

viso 
15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Labiausiai tikėtini medikų 
darbinės karjeros (darbo stažo) 
intervalai 8 

- 
0–2  
metų 

0–9 
metai 

10–19 
metų 

20–29 
metai 

30–39 
metai 

40 metų ir 
daugiau 

Labiausiai tikėtini medikų bendros 
profesinės karjeros laikotarpio 
intervalai8 

- 7 metai 
8–17 
metų 

18–27 
metų 

28–37 
metai 

38–47 
metai 

48 metų ir 
daugiau 

Sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos srities absoliutinis 
specialistų skaičius (tūkst.) 

62,7 1,7 16,6 15,6 12,1 8,7 7,9 

Sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos srities specialistų 
lyginamasis svoris tarp aukštojo 
išsilavinimo lygmens atitinkamos 
amžiaus grupės gyventojų (proc.) 

9,5% 4,6% 8,3% 10,6% 9,5% 11,1% 11,4% 

 
Palyginimui pagal studijų sritis buvo apskaičiuoti keturi santykiniai rodikliai:  
15–24 ir 55–64 metų specialistų kaitos koeficientas (15–24/55–64);   
15–24 ir 65 metų ir vyresnių specialistų kaitos koeficientas (15–24/65+); 
25–34 ir 55–64 metų specialistų kaitos koeficientas (25–34/55–64);   
25–34 ir 65 metų ir vyresnių specialistų kaitos koeficientas (25–34/65+).  
Ypač aukštos specialistų kaitos koeficientų reikšmės rodo, kad tolimesnėje retrospektyvoje 

aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų buvo gerokai mažiau nei per paskutinįjį dešimtmetį. 
Palankiausiai situacija vertintina tuo atveju, kai specialistų kaitos koeficientų reikšmės artimesnės 100 
proc. Metodiškai pagrįstai palyginti santykinių rodiklių pasiskirstymą įgalina jų detalizacija vienodais 
dešimtmečiais intervalais. Kita vertus, esamą pasirinkimą išskiriant intervalo reikšmę „65+“ būtų 
galima aiškinti tuo, kad dviejų gretutinių amžiaus intervalų „55–64“ ir „65+“ rodiklių reikšmių 
skirtumai yra palyginti nedideli. 

Dideli sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos darbuotojams apskaičiuotų rodiklių skirtumai 
lyginant 15–24 metų ir 29–34 metų amžiaus grupes rodo, kad šios sferos darbuotojai į darbo rinką 
patenka bent jau keliais metais vėliau nei kitų sričių specialistai. Ypač žemas 15–24 metų ir 55–64 metų 
amžiaus gyventojų kartų kaitos koeficientas buvo tarp sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
specialistų (apie 20 proc. ), nors vyresnės (25–34 metų) amžiaus grupės analogiškas rodiklis pakankamai 
aukštas. Tai liudija apie gerokai ilgesnį medikų profesinių studijų karjeros tarpsnį (2.4 lentelė). 

                                                 
8 Sąlyginai apima labiausiai tikėtiną dalyvavimo darbo rinkoje laikotarpį nuo darbinės karjeros pradžios pagal profesinę 
kvalifikaciją. 
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2.4 lentelė. Aukšto išsilavinimo lygmens gyventojų amžiaus grupių kartų kaitos koeficientai  
pagal švietimo sritis 2009 m. (proc.) 

 15–24/55–64 15–24/65+ 25–34/55–64 15–24/65+ 
Iš viso 47,1 53,5 254,0 288,2 
Švietimas 15,2 17,3 115,9 132,3 
Humanitariniai mokslai ir menas 71,9 66,1 245,6 225,8 
Socialiniai mokslai, verslas ir teisė 119,5 150,0 560,9 703,8 
Gamtos mokslai, matematika ir 
kompiuterija 80,9 108,6 385,1 517,1 
Inžinerija, gamyba ir statyba    27,8 33,3 175,5 210,8 
Žemės ūkis ir veterinarija       16,7 17,0 107,4 109,4 
Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga 19,5 21,5 190,8 210,1 
Paslaugos 100,0 61,5 650,0 400,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
 

Atsižvelgiant į remiantis statistiniais duomenis pateiktus skaičiavimus, gana sudėtinga būtų 
vertinti spaudoje pateikiamą teiginį, kad sveikatos apsaugos įstaigose trūksta būtent jaunų medikų, nes 
25–34/55–64 gyventojų amžiaus grupių kartų kaitos koeficientas sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos specialistams buvo palyginti aukštas (siekė 190 proc.). Manome, kad atskirose ligoninėse ir 
poliklinikose gydytojų ir kitų jų darbuotojų struktūra pagal amžių gali labai skirtis. Taigi galimi dideli 
šio rodiklio, atspindinčio specialistų kaitą, nukrypimai pagal amžių. Dėl statistinių duomenų trūkumo 
galima įsivesti prielaidą, kad mažesniuose šalies regionuose medicinos įstaigų personalas „sensta“ 
gerokai sparčiau nei didžiuosiuose miestuose, kur suvažiuoja jaunimas. Tikėtina, kad jaunimo daugiau 
dirba privačiame sektoriuje.  

Apskritai galima teigti, kad bendro rengiamų specialistų su aukštuoju išsilavinimu trūkumo 
švietimo sričių lygmenyje bent jau artimiausiu metu justi neturėtume, nors jau yra švietimo darbuotojų 
trūkumo grėsmė dėl nepalankiai aukštų kartų kaitos rodiklių reikšmių (kai ji žemesnė nei 100 proc.). 
Daugiau būtų galima kalbėti apie didesnį specialistų trūkumą kai kurių švietimo sričių lygmenyje 
maždaug po 10 metų dėl nepalankios demografinės kartų kaitos. Pagreitinti specialistų trūkumo 
grėsmę gali ir specialistų migracija (ypač sveikatos priežiūros darbuotojų). Kita vertus, vertinant 
situaciją pagal profesijas ir teritorijas, reikalingos išsamios kiekybinės statistinės apklausos. 

Mūsų atliktas sociologinis tyrimas rodo, kad gydytojų poreikis pagal atskiras profesijas ir regionus 
gali gerokai skirtis. Dauguma tyrimo dalyvių kalba apie parengtų specialistų trūkumą. Gerų specialistų 
ypač trūksta mažesniuose šalies regionuose. Viena iš esminių priežasčių, kodėl mūsų šalies medikai 
nepateikė savo CV tinklalapiuose ieškodami darbo – santykinai geresnė gydytojų padėtis darbo rinkoje 
nei kitų profesijų atstovų. Pastaroji situacija atspindi daugiau formalias įsidarbinimo galimybes, o ne 
darbo sąlygų palankumą, nes šalies medikų darbas dėl didelio krūvio yra sunkus, be to, labai 
atsakingas. Kita vertus, tyrimo dalyviai yra konkrečias darbo vietas užimantys asmenys, kurių daugelis 
dėl turimos kvalifikacijos ir sukaupto patyrimo jaučiasi tvirtai darbo rinkoje bei jau turi pasirinkę savo 
karjeros kelią. Be abejonės, ieškodami darbo elektroninėje erdvėje gerokai aktyvesni neseniai 
gydytojo profesiją įgiję absolventai, tačiau tai jau atskiro tyrimo klausimas. 

Aukštųjų mokyklų profesinės absolventų karjeros stebėsena prasideda nuo jų įsidarbinimo. 
Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros galimybes sąlygoja geresnis jų pripažinimas ir įvertinimas 
darbo rinkoje. Karjera, kaip individo savirealizacijos išraiška, atspindi jo įsidarbinimo sąlygas ir darbo 
kokybę bei yra subtilesnis tyrimų objektas nei paprastas absolvento būklės darbo rinkoje pasikeitimas 
pereinant nuo studijų prie užimtumo. 

Dabartiniu metu aukštųjų mokyklų studentų darbinės karjeros pradžia dažniausiai  persipina su 
studijų baigimu, todėl atliekant stebėseną nėra lengva išskirti studijų ir darbinės veiklos laikotarpius. 
Kalbant apie medikų profesinės karjeros pradžią, mūsų nuomone, ją galima apibrėžti griežčiau – 
pradžia galima laikyti sveikatos apsaugos specialistų perėjimą iš magistratūros į rezidentūros studijas.  
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2.2. Sveikatos priežiūros specialistų socialinio kapitalo rodikliai 
Socialinio kapitalo koncepcijos kūrėju laikomas L. J. Hanifan’as. Mokslininko teigimu, individas 

vienas pats yra socialiai bejėgis. Jeigu jis užmezga kontaktą su artimu, o pastarasis – su kitu, tada 
kaupiamas socialinio kapitalas. Socialinis kapitalas gali patenkinti individo socialinius poreikius ir 
suteikia galimybes pagerinti gyvenimo sąlygas visoje bendrijoje (Putman, 2000). L. J. Hanifan’as 
pabrėžė bendruomeninių ryšių svarbą sėkmingai mokyklų plėtrai (Kėdaitienė, 2009). L. J. Hanifano 
teigimu, tokie reiškiniai, kaip geranoriškumas, draugystė, simpatija, savitarpio parama, turi didelę 
įtaką mokinių mokslui. 

Socialinio kapitalo koncepcija vėliau buvo išplėtota. Jai būdingas tarpdiscipliniškumas. Ši 
koncepcija dabar yra viena iš vyraujančių  sociologijos, ekonomikos, politologijos ir istorijos 
moksluose. Socialinio kapitalo sąvokai suteikiamos įvairios reikšmės. Šiuolaikinei socialinio kapitalo 
sampratai didžiausią įtaką turėjo XX a. paskutiniais dešimtmečiais paskelbti prancūzų sociologo Pierre 
Bourdieu, JAV ekonomisto ir sociologo James’o Coleman ir ypač Robert’o Putnam darbai. R. 
Putnam’o teigimu, socialinis kapitalas yra ryšiai tarp individų, socialiniai tinklai ir iš jų kylančios 
abipusiškumo ir pasitikėjimo normos (Putnam, 2000). R. Putnam’as analizavo socialinio kapitalo 
formavimąsi Italijoje, atlikdamas kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Jis priėjo prie išvados, kad 
aukštas gyvenimo lygis Šiaurės Italijoje susiformavo ir dėl socialinio kapitalo – šiam regionui būdingi 
platūs bendruomeniniai ryšiai. Kitaip yra Pietų Italijoje – visuomenė yra uždara, paremta šeima ir 
mafija bei visų karu prieš visus, kai žmogus jaučiasi saugus tik šeimoje (Kėdaitienė, 2009). 

Socialinio kapitalo reikšmė žmogaus socialinei ir ekonominei raidai yra įrodyta. Svarbi socialinio 
kapitalo dalis yra įvairios profesinės bendruomenės, todėl jų stiprinimas – svarbi užduotis politikos 
kūrėjams. Pvz., Švedijos profesinės sąjungos yra tokios stiprios finansiškai, kad visuotinio protesto 
atveju galėtų savo nariams mokėti atlyginimus apie pusę metų, o Vyriausybė visuomet atsižvelgia į 
profsąjungų poziciją turėdama omenyje tokio streiko galimybę (Kašėta, 2012). 

Socialinis kapitalas skiriasi nuo fizinio ir žmogiškojo kapitalo. Visų pirma, jis negali būti kuriamas 
individualiai; antra, priešingai fiziniam kapitalui, bet panašiai žmogiškajam, socialinio kapitalo vertė 
nemažėja, net priešingai, gali padidėti, jei jis intensyviai vartojamas. Socialinis kapitalas vartojamas 
niekada nesusidėvi. Mokslininkų teigimu, jis nunyksta, jeigu yra nevartojamas (Ostrom, 2000; 
Kuzmickaitė, Dvarionas, Civinskas, 2004). 

2.7 pav. Socialinio kapitalo formos 

 
 
Šaltinis: Kuzmickaitė, D., Dvarionas, D., Civinskas, R. 2004. Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės, 
poreikiai ir galimybės. Tyrimo ataskaita. Socialinės ekonomikos institutas. P. 17. 
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Yra keli socialinio kapitalo lygmenys. Mikro lygmenyje socialinis kapitalas tyrinėjamas individų 
bei namų ūkių sukurtų horizontalių tinklų, persidengiančių tarpusavyje (R. Putnam’o tyrinėtos grupės: 
klubai, chorai). Mezo lygmuo apima horizontaliuosius ir vertikaliuosius grupių ryšius, saistančius 
individus su visuomene (vietinių asociacijų, grupių). Institucijų ir politinės aplinkos makro lygmuo yra 
fonas visoms ekonominėms ir socialinėms veikloms ir valdymo organizavimo kokybei (Kuzmickaitė, 
Dvarionas, Civinskas, 2004). 

Socialinio kapitalo matavimas. Socialinis kapitalas reiškia visuomenės tinkliškumą. Jis yra 
matuojamas pagal tai, kiek šalies gyventojų yra įvairių organizacijų nariai, kiek jų dalyvauja 
rinkimuose, kiek skaito laikraščius ir žiūri televizijos laidas, kaip saugiai jaučiasi visuomenėje ir kiek 
pasitiki vienas kitu (Kėdaitienė, 2009). 

Siekdami apibūdinti, kas yra socialinis kapitalas, Narayan ir Cassidy (2001) išskyrė 7 socialinio 
kapitalo dimensijas (2.8 pav.). 

2.8 pav. Socialinio kapitalo dimensijos 

 
 

Šaltiniai: Narayan ir  Cassidy,  2001 cit. Imbrasaitė, 2004. 
 

Galima pastebėti, kad tam tikrų profesijų atstovai aktyviau jungiasi į profesines draugijas, 
asociacijas ar sąjungas. Gydytojai Lietuvoje yra vieni aktyviausių profesinių organizacijų dalyvių. 
Kiekvienos specialybės gydytojai turi atskirą draugiją, be to yra bendros gydytojų sąjungos, t. y. 

Socialinis 
kapitalas 

Bendros normos 

Buvimas kartu 

Kasdienis 
socialumas 

Kaimynystės ryšiai

Savanoriška veikla

Pasitikėjimas 

1. Žmonių polinkis padėti kitiems 
2. Žmonių patikimumas 
3. Žmonių dorumas  

1. Kaip žmonės sutaria su kitais 
2. Būrimasis arba buvimas kartu 

Kasdienis socialumas 

1. Kaimyno prašymas, kad 
pasirūpintų sergančiu vaiku  

2. Pagalbos sau prašymas, jei sergi

1. Ar dirbai savanoriu? 
2. Savanoriškos veiklos lūkesčiai 
3. Kritika nedalyvaujančių 

savanoriškoje veikloje atžvilgiu 
4. Indėlis į vietinės bendruomenės 

veiklą 
5. Ar padėjai kam nors? 

1. Pasitikėjimas kaimynystėje 
gyvenančiais žmonėmis 

2. Pasitikėjimas žmonėmis iš kitų 
grupių 

3. Pasitikėjimas verslininkais 
4. Pasitikėjimas valdžios 

institucijomis 
5. Pasitikėjimas teisėjais / teismais / 

policija  
6. Pasitikėjimas vietinės valdžios 

atstovais

Grupės 
charakteristikos 

1. Narysčių organizacijose skaičius 
2. Piniginiai įnašai 
3. Dalyvavimo dažnumas 
4. Dalyvavimas sprendimuose 
5. Narystės heterogeniškumas 
6.  Grupės finansavimo šaltinis 



GYDYTOJŲ RENGIMAS LIETUVOS UNIVERSITETUOSE 

26 

neretai gydytojas priklauso kelioms gydytojų organizacijoms. Šiuo metu Lietuvoje žinomos 
mažiausiai 35 gydytojų bendruomenės. 

Pirmieji gydytojų susibūrimai Lietuvoje ėmė kurtis prieš daugiau nei du šimtmečius. Profesionalus 
medikų rengimas Lietuvoje pradėtas 1781 m., įkūrus Vilniaus akademijoje medicinos fakultetą. 1805 
m. gruodžio 12 d., profesoriaus Johano Franko iniciatyva įkurta Vilniaus medicinos draugija (VMD), 
vienijusi medicinos daktarus ir profesorius. „Ši gydytojų draugija yra pirmoji Rytų Europoje. Tai buvo 
pirma visuomeninė gydytojų sąjunga ir visoje Rusijos imperijoje. Be to, ji sujungė visus medikus. 
Anksčiau jie tarpusavyje nebendravo profesiniais reikalais, buvo labai užsisklendę, rūpinosi tik savo 
privačia praktika. Sklandė kalbos, kad jei jaunas gydytojas skaito ir prenumeruoja užsieninius 
medicinos žurnalus, vadinasi, jis dar nepasirengęs praktiniam darbui, neturi pakankamai patirties. 
Seni gydytojai palaikydavo tokią nuomonę nenorėdami prarasti savo pacientų“, – teigia Visuomenės 
sveikatos instituto docentė Vitalija Miežutavičiūtė9. Draugijos istorija skirstoma į 5 laikotarpius: 
universitetinį (1805–1842 m.), ikirevoliucinį (1843–1919 m.), Lenkijos okupacijos (1920–1939 m. – 
draugijos veikla sustabdyta), Tarybinį (1940–1990 m., draugijos veikla atgaivinta 1945 m.), einamąjį 
(nuo 1991 m.). VMD veikla buvo aktyvi, pažangi ir matoma: 1808 metais įsteigtas Vakcinacijos 
institutas (Higienos instituto pirmtakas), 1809 metais įkurtas Motinystės institutas (neturtingoms 
gimdyvėms), 1885 metais įkurta Sanitarijos sekcija (nagrinėjo sanitarijos problemas, ligų etiologiją, 
gydymą, diagnozavimą), 1887 m. įkurta Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, kurioje vykdyta 
infekcinių ligų diagnostika ir jų apskaita, dezinfekcija, nemokamas skiepijimas nuo raupų ir kt. Ir 
dabar ši draugija aktyviai veikia. Jos pagrindinis tikslas – skleisti medicinos naujoves, skatinti 
profesinį tobulėjimą. 

Specializuotos medicinos draugijos aktyviau ėmė burtis prieš daugiau nei du dešimtmečius, 
atkūrus Nepriklausomą Lietuvą. Stambiausia gydytojų organizacija yra Lietuvos gydytojų sąjunga 
(LGS). Tai profsąjunginė organizacija, kuri vienija apie 80 proc. Lietuvos gydytojų. 1919 m. gegužės 
2 d. įsikūrė Kauno medicinos draugija (KMD), suvaidinusi lemiamą vaidmenį rengiant Lietuvos 
gydytojų suvažiavimus, įkuriant Lietuvos gydytojų sąjungą. Kauno medikų pavyzdžiu netrukus pasekė 
ir kitų Lietuvos miestų gydytojai: įkurtos Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių bei Ukmergės gydytojų 
draugijos. 1939 m. IX Lietuvos gydytojų draugijų sąjungos atstovų suvažiavime dalyvavo net 11 
draugijų iš įvairių Lietuvos miestų. Dėl politinės Lietuvos situacijos sąjungos veikla buvo nutrūkusi, o 
atkurta 1989 m. Vilniuje. 

Lietuvos gydytojai aktyviai jungiasi į organizacijas ir veikia jose ne tik Lietuvoje, bet ir už šalies 
ribų. Yra žinomos Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija (įkurta 1912 m.), Pasaulio lietuvių medikų 
asociacija (įkurta 1963 m.), Jungtinės Karalystės lietuvių gydytojų ir odontologų asociacija, Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga (įkurta 1951-aisiais). 

Paklausus neseniai iš Lietuvos išvykusių Jaunųjų gydytojų asociacijos vadovų, ar jie turi minčių 
lietuvių gydytojų asociaciją įkurti šalyje, kurioje dabar dirba, buvo atsakyta, kad asociacijai įkurti 
pirmiausia reikia problemos ir priežasties. Galima sukurti draugų ratą – draugiją, skirtą susitikti ir 
bendrauti. Jų teigimu, Lietuvoje buvo problemų, o valstybėje, kurioje dabar dirba, jų yra mažiau. 
Užsienio draugijos, kaip organizacijos, yra finansuojamos iš valstybės. Jos turi dideles pajamas, samdo 
žmonės, kurie gauna labai didelius atlyginimus ir dirba tose draugijose, vadovauja joms, t. y. kitose 
valstybėse tai nėra laisvalaikio veikla. Tam skiriama daug laiko, yra labai daug ekspertų.  

Profesinės sąjungos Vokietijoje turi daugiau galių negu Lietuvoje. Joms suteikta didelė 
kompetencija sprendžiant gydytojų ruošimo ir rezidentūros klausimus, organizuojant skirtingų lygių 
egzaminus, tobulinimosi kursus – įvairiausius procesus. Gydytojų profesinei sąjungai Vokietijoje 
būtina priklausyti, kitaip gydytojas negali pradėti dirbti: sąjunga suteikia dokumentus, darbo 
pasiūlymus ir kt. 

Apibendrinimas. Iš socialinių-demografinių veiksnių, socialiniam kapitalui didelę įtaką turi 
išsimokslinimas. Medicinos studijos yra vienos ilgiausiai trunkančių, o gydytojai yra svarbus 

                                                 
9 Nijolė Bulotaitė: Vilniaus medicinos draugija sujungė medikus. 2012-02-20. Universitas Vilnensis. Prieiga per internetą: 
http://goo.gl/CYYn1  (žiūrėta 2012.03.05). 
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socialinio kapitalo potencialas, kadangi aktyviai reiškiasi įvairiose organizacijose. Šio kapitalo 
išlaikymas ir stiprinimas turėtų būti vienas iš prioritetinių valstybės siekių. 

2.3 Gydytojų profesijos prestižas 
Profesijų prestižo10 tyrimai pasaulyje turi daugiau nei pusės amžiaus tradicijas. Per tą laiką 

sukauptas milžiniškas empirinių duomenų klodas. Nežiūrint į skirtingas duomenų rinkimo metodikas, 
duomenis įmanoma palyginti tiek laike, tiek erdvėje. Jie rodo, kad profesijų prestižo hierarchijos 
skirtumai tiek šalies viduje, tiek lyginant šalis santykinai nėra dideli. Tai rodo šio socialinio reiškinio 
pastovumą (Titma, Taljūnaitė, 1984). 

Praktinė informacijos apie profesijų prestižą reikšmė svarbi valstybės valdymo institucijoms 
formuojant ir įgyvendinant politiką. Be to, ji duoda galimybę sužinoti ir apie individo socialinį statusą 
(Titma, Taljūnaitė, 1984). 

Daktaro autoritetas Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. viduryje. Lietuvoje gydytojo autoritetą, 
kuris buvo ryškiausias XX a. pr., tyrinėti nelengva, kadangi nėra pakankamai duomenų, nėra profesijų 
prestižo tyrimų, atliktų aname laikotarpyje. Tačiau to meto gydytojai aktyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, todėl apie gydytojų autoritetą spręsti galima iš gydytojų užimtų pozicijų, atliktų darbų, įvairių 
atsiliepimų. Čia reikšmingas yra Z. Liubarskienės tyrimas. Paskelbtame darbe (2002) mokslininkė 
atskleidžia svarbų gydytojų indėlį švietėjiškoje-humanistinėje veikloje Lietuvos spaudos draudimo 
laikotarpiu. Gydytojai Lietuvoje buvo pažangiausios visuomenės dalis ir iki II Pasaulinio karo dirbo 
aktyvų visuomeninį darbą:  

„<...> steigė kultūros ir mokslo draugijas (V. Alseikienė, A. Domaševičius, J. Šliūpas), puoselėjo 
lietuvių raštiją, sudarinėjo lietuvių kalbos žodyną, gramatiką (P. Avižonis), rinko ir skelbė tautosaką, 
tyrinėjo Lietuvos istoriją, kultūrą, rūpinosi švietimu ir lietuvių spaudos draudimo panaikinimu. Patys 
aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, buvo jos steigėjai (J. Basanavičius, J. Kairiūkštis, J. 
Šliūpas). Jie rašė prozos ir poezijos kūrinius, publicistinius ir kritinius straipsnius. Gydytojo Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesmė“, parašyta prieš 100 metų, šiandien yra Lietuvos  valstybės himnas“ 
(Liubarskienė, 2002). 

Autorė tvirtina, kad ši pažangi gydytojų kultūrinė veikla sutvirtino ir taip aukštą gydytojo 
autoritetą. Po antrojo pasaulinio karo Lietuva buvo prievarta įjungta į Sovietų sąjungą, medicina – 
suvalstybinta. Keitėsi darbo apmokėjimo sistema: gydytojų ir kitų aukštai vertinamų profesijų atstovų 
atlyginimai sumenko dėl skiepijamų lygybės, brolybės idėjų. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje 
smarkiai įsišaknijo paternalizmas, slopo paciento savarankiškumas. Ligoniai tapo nuolankūs ir visiškai 
pasitikintys gydytojo nurodymais. Ši dvasia net ir atgavus nepriklausomybę išliko, nors pacientų teisių 
apsauga stipriai išsiplėtė. „Anksčiau sprendimą gydyti priimdavo vienas žmogus, dabar gydytojas 
nebegali gydyti, kaip jam vienam atrodo“, – teigia gydytojas prof. A. Aidietis11. Gydytojo autonomija 
sumažėjo, tačiau gydytojo specialybė Lietuvoje iki šiol yra viena paklausiausių. 

Gydytojų profesijos prestižas Lietuvoje XX viduryje – XXI a. pradžioje. Lietuvoje tyrimų apie profesijų 
prestižą yra vos keli. 1984 m. pasirodžiusi M. Titmos ir M. Taljūnaitės knyga „Profesijų prestižas“ buvo 
pirmasis svarus indėlis profesijų prestižo tyrinėjimuose Lietuvoje. Profesijų prestižo formavimo pagrindas, 
pasak autorių, leidžia išryškinti skalės suderinamumą su profesijų paplitimu visuomenėje. Aukščiausiai 
prestižo skalėje yra palyginti retos profesijos, o žemiausioje vietoje – masinės profesijos. Visuomenei 
svarbu, kad retomis profesijomis užsiimtų gabiausi tos srities asmenys, todėl šių profesijų atstovai turi 
santykinai aukštą socialinį pripažinimą. O masinėms profesijoms – ką rodo ir pats pavadinimas – reikia 
gausių darbo išteklių, todėl tokiam darbui ilgai mokytis nereikia. 

Profesijos prestižas, kaip socialinis-psichologinis fenomenas, matuojamas sudarant prestižo skalę. 
Pasak mokslininkų, prestižo skalė yra daugiasluoksnė. Vienas lygis yra socialinės grupės, sluoksniai – čia 
                                                 
10  Prestižas [pranc. Prestige] – autoritetas, įtaka, pagarba, geras vardas. Prieiga per internetą: http://www.tzz.lt.  
11 Machova, E., 05.01.2012 Prof. Audrius Aidietis: „Gydytojo autoritetas irgi vaistas“// Lietuvos sveikata. Prieiga per 
internetą: http://www.lsveikata.lt/straipsni-archyvas/naujienos-lietuvoje/3963-prof-audrius-aidietis-gydytojo-autoritetas-irgi-
vaistas.html. 
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socialinis pripažinimas pasiskirsto palyginti tolygiai. Kitas sluoksnis – profesijos, grupės socialinių 
sluoksnių viduje (Taljūnaitė, Titma, 1984) Tiriant skirtingas jaunimo grupes Estijoje ir Lietuvoje, buvo 
sudaryta profesijų prestižo skalė. Tyrimo rezultatai parodė tam tikrų profesijų santykinį pastovumą 
(Spirmeno koeficientas visais atvejais buvo aukštesnis nei 0,9). Profesijų prestižas vertintas penkiabalėje 
sistemoje. Turint omenyje, kad atliktų tyrimų laikotarpis yra 15 metų, o tiriamųjų socialinė padėtis buvo 
skirtinga, galima tvirtinti, kad prestižo skalė gana pastovi (Taljūnaitė, Titma, 1984). Aukščiausią poziciją 
prestižo hierarchijos skalėje tiek tarp Lietuvos, tiek tarp Estijos jaunimo užėmė gydytojai ir mokslininkai. 

Teorinis profesijų grupavimas, nors ir pagrįstas atitinkamos empirinės medžiagos analize, neparodo 
konkrečios profesijos prestižo struktūros, kuri nustatoma įvertinant faktorinės analizės rezultatus. Profesijų 
prestižo ryšių nustatymui su profesijos vertybėmis ir jaunimo vertybinėmis orientacijomis, buvo atlikta 
koreliacinė profesijų prestižo faktorių analizė: šešių faktorių išskyrimas. 

Pirmasis prestižo faktorius – darbininkų profesijų prestižo pagrindas – susijęs su visuomenei 
reikšmingu darbu ir užsiėmimo visuomenine nauda. Antrasis faktorius neturi labai stiprių ryšių. Trečiasis 
faktorius glaudžiai susijęs su galimybe save realizuoti profesijoje. Ketvirtas faktorius turi nemažai stiprių 
ryšių: medicininės veiklos prestižas susijęs su altruizmu, profesinės veiklos visuomenine nauda ir 
šeimyniniu gyvenimu. Penktasis faktorius labiausiai susijęs su galimybe tobulėti ir inteligento statusu. 
Šeštasis požymis siejasi su profesijos visuomenine nauda ir nauda šalies ekonomikai (Taljūnaitė, Titma, 
1984). 

L. Varžinskienė savo disertacijoje (2008) analizuoja socialinio darbo profesijos statusą Lietuvoje. 
Profesijos statusą lemia vidiniai ir išoriniai veiksniai. Autorė teigia, kad „vienas svarbiausių išorinių 
veiksnių yra visuomenės nuomonė, kuriai didelės įtakos turi pačių profesionalų ir jų partnerių nuomonė 
apie savo profesiją. Visuomenės nuomonė vystosi dešimtmečiais ar daugiau ir nepasikeičia staiga“ 
(Varžinskienė, 2008).  

2010 m. pasirodęs straipsnis apie profesijų prestižą (Paulauskas, Bakutytė, Ušeckienė, 2010) analizuoja 
jo formavimo veiksnius pedagogų gretose. Tyrimo metu, remiantis sociologinės, pedagoginės literatūros 
apie profesijos prestižą ir jį sąlygojančius veiksnius analize, sudaryta anketa pedagogams, kuria autoriai 
siekė užfiksuoti ir palyginti tris skirtingus profesijos prestižo vertinimo būdus: idealistinį (veiksniai, kurie 
turi lemti profesijos prestižą), realistinį (veiksniai, kurie lemia profesijos prestižą) ir asmeninį (mokytojams 
asmeniškai reikšmingus profesijos prestižo veiksnius).  

Tirdami idealistinį profesijos prestižo vertinimą, mokslininkai nustatė, kad labiausiai profesijos 
prestižą turėtų lemti profesijos tinkamumas asmeniui – taip teigė daugiau nei pusė apklaustųjų. Taip pat, 
respondentų nuomone, visuomenėje profesijos prestižą turėtų sąlygoti atlyginimo dydis, specialybės 
paklausa darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo prieinamumas, galimybė kilti karjeros laiptais. Kiti 
veiksniai yra mažiau svarbūs. Realistinis profesijos prestižo vertinimas parodė, kad profesijos prestižą 
visuomenėje šiuo metu labiausiai lemia atlyginimo dydis. Be to, profesijos prestižą labai sąlygoja ir 
pareigybių teikiamos privilegijos, galimybė kilti karjeros laiptais bei specialybės paklausa darbo rinkoje. 
Tiriant asmeninį profesijos prestižo vertinimą, nustatyta, kad apklaustiems pedagogams reikšmingiausi 
profesijos prestižo veiksniai yra atlyginimo dydis, kvalifikacijos tobulinimo prieinamumas ir profesijos 
tinkamumas asmeniui. Be to, gana svarbu yra darbo nauda visuomenei, galėjimas veikti nepriklausomai, 
gebėjimas persiorientuoti be papildomų išlaidų, pareigybių teikiamos privilegijos, specialybės paklausa 
darbo rinkoje (Paulauskas, Bakutytė, Ušeckienė, 2010). 

Atskirai gydytojų profesijos statusas yra mažai tyrinėtas. Ankstesni tyrimų rezultatai parodė, kad apie 
profesijų prestižą galima spręsti iš jaunimo profesijos pasirinkimo (Titma, Taljūnaitė, 1984). Iš kitos pusės, 
pats profesijos prestižas turi įtakos profesijos pasirinkimui. Eilę metų specialybės, pirmaujančios tarp 
stojančiųjų į Lietuvos universitetus, yra medicina, ekonomika, teisė, politikos mokslai. Pasak Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidento Prano Žiliuko, 
2011 m. gerokai išaugo susidomėjimas medicina, o kitų naujų tendencijų – nepastebėta (Jackevičius, 2011).  

Tarp stojančiųjų į universitetus 2011 m. pirmavo medicina. Šią specialybę pirmu pageidavimu įrašė 
1161 stojantysis (2010 m. – 1021). Antroje vietoje – teisė (VU), toliau ekonomika VU,  politikos mokslai 
VU, psichologija VU, odontologija LSMU ir kt.  
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2.5 lentelė. 2009–2011 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu) 

Pageidavimų skaičius 
Nr. Studijų programa Universitetas 

2009 2010 2011 
1 Ekonomika VU 1106 818 766 
2 Teisė  1154 1135 1039 
   VU 639 667 655 
   MRU 515 468 384 
3 Medicina  958 1021 1161 
   LSMU 539 560 653 
   VU 419 461 508 

4 Politikos mokslai VU 583 512 467 
5 Kūrybinės industrijos VGTU 519 466 416 
6 Psichologija VU -12 344 370 
7 Odontologija LSMU - - 336 
8 Viešasis administravimas MRU 501 379 - 
9 Finansų ekonomika MRU 541 373 - 

Šaltinis: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti, www.lamabpo.lt. 2012 kovas. 
 

Vertinant stojimo į universitetus balus, į medicinos ir sveikatos mokslus konkursinis balas (į valstybės 
finansuojamas vietas) yra vienas aukščiausių13. Medicinos ir sveikatos mokslų konkursinio priėmimo balas 
yra 5 nuo viršaus po kūrybinių specialybių, teisės bei verslo vadybos specialybių. Per papildomą priėmimą 
vietų į medicinos ir sveikatos specialybes 2011 m. nebuvo. 

Verta pažymėti, kad valstybinėse Lietuvos aukštosiose mokyklose daugėja studentų iš užsienio. 
Lietuvos sveikatos mokslų universitete medicinos, farmacijos, odontologijos mokosi beveik keturi šimtai 
studentų iš 34 šalių, daugiausiai – Izraelio, Libano, Švedijos, po kelis iš Kinijos, Šri Lankos, Kubos, Indijos 
ar Peru (Anilionytė, 2011). Nors studentams iš užsienio LSMU mokslai kainuoja dvigubai brangiau nei 
lietuviams, tačiau tai pigiau nei Vakarų Europos šalyse. „Šiame universitete mes gausime tokį pat 
išsilavinimą, kaip ir Vakarų Europos universitetuose, tik pigiau. Čia puikūs dėstytojai, geros sąlygos 
mokytis ir atlikti praktiką“, – teigė studentas iš Libano Sami al Assaadas (Anilionytė, 2011). 

Po medicinos studijų darbą užsienyje galima gauti pakankamai greitai. Vilniaus teritorinės darbo 
biržos Profesinio informavimo centro atstovė Jolanta Skirmantienė teigia, kad „gydytojo prestižas buvo 
kritęs, tačiau jį, matyt, atstatė žinios, kad mūsų medikai labai gerai uždirba užsienyje“ (Saukienė, 2011).  

Kokybinio tyrimo metu siekta išsiaiškinti, ką patys gydytojai mano apie savo profesijos prestižą. 
Atsakymai nebuvo vienareikšmiai. Gydytojai sutinka, kad anksčiau gydytojo specialybė buvo viena 
prestižiškiausių. Be to, aukštą prestižą turėjo ir teisėjo bei kunigo profesijos. 

„Deja, aureolė šioms trims profesijoms „nuimta“, paliko tik godumas pinigams. Kapitalizmas šioms 
trims profesijoms sugebėjo nuimti karūną“ (AP2). 

Tačiau dalis gydytojų mano, kad ir dabar nėra tokių profesijų, kurių atstovai labiau gerbiami negu 
gydytojai. Panašiai yra gerbiami mokytojai, kunigai ir teisininkai. 

„Gydytojai irgi gerbiami <...>. Manau, kad viena prestižinių specialybių jinai ir išlieka“ (AL2). 

„Aš manau, kad visuomenė vertina šitą profesiją kaip prestižinę: tiesiog „gydytojas – tai protingas 
žmogus, daug pasiekęs, daug dirba“. Na, iš tiesų, gydytojo darbas yra atsakingas – reikia dirbti su 
žmogaus sveikata. O klaidos, iš tiesų, brangiai kainuoja“ (AL5). 

Didelė dalis respondentų pabrėžia, kad dabar profesijas visuomenė vertina pagal pinigus. Nemažai 
gydytojų išskyrė teisininkus, bankininkus, politikus ir verslininkus. Tačiau vieno gydytojo nuomone, 
teisininko ir gydytojo specialybes nelabai galima palyginti, kadangi antroji turi šiek tiek „kitą atspalvį“: 
gydytojas visada yra draugas, o teisininkas – ne. Lyginti su kunigu būtų teisingiau. Užsienyje dirbančio 
lietuvio gydytojo nuomone, Lietuvoje labiau gerbiami turtingi žmonės. Išsivysčiusiose šalyse, kur 

                                                 
12 Nėra duomenų. 
13 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti, www.lamabpo.lt. 2012 kovas. 
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išsilavinę žmonės daug uždirba, kitaip skirstosi pagarba: kai atlygis yra adekvatus, tada nėra vietos 
korupcijai. 

Gydytojų teigimu, dabar požiūris į profesijas, kurios nusipelnė pagarbos, yra iškreiptas. Jų nuomone, 
profesijos prestižo formavimui didelės įtakos turi žiniasklaida: 

„Dėl vienos bet kurios profesijos atstovo klaidos, žiniasklaida viską taip išpučia, kad visi tos 
profesijos atstovai būna nuvertinami“ (AP5). 

Respondentai teigė, kad „ant gydytojų pilamos šiukšlės“, „dabar iš viso nėra nieko švento, tik 
pinigas“. Vieno gydytojo teigimu, sovietiniai laikai turėjo įtakos dabar smukusiam gydytojo autoritetui: 
nuvertintas tiek gydytojo, tiek pedagogo darbas. Tačiau kitas gydytojas mano priešingai: 

„Lyginant su gydytojui buvusia pagarba tarybiniais laikais, tai šiuo metu ji deformavosi. Visų pirma 
dėl to, kad mes jau nebegydome, o teikiame paslaugas. Sumenko ir pasitikėjimas gydytoju. Jau ir internete 
kiekvienas turi savo nuomonę“ (MT2). 

Vienas respondentas teigė, kad žmonių ir valdžios nuomonė apie profesijų prestižą skiriasi. Valstybės 
vadovų nuomone – mediko profesija nėra prestižinė. Kitaip mano eiliniai žmonės. Vieno gydytojo 
įsitikinimu, gydytojų prestižas visuomet yra aukštas, ypač tada, kai žmogus suserga. Sveikata yra žmogaus 
turtas, todėl gydytojai ypač vertinami, kai reikia jų paslaugos: 

„Juk nei Seimo narys nebus be sveikatos, nei ūkininkas“ (LL2) 

Nuomonė apie mažo miestelio ir miesto gydytojus skiriasi. Vieno gydytojo teigimu, mažam 
miestelyje gydytojas yra labiau gerbiamas nei dideliame mieste – tai galioja ne tik Lietuvai, bet ir užsienio 
šalims.  

Kiti mano, jog gydytojo profesijos negalima išskirti iš kitų. Vieno gydytojo nuomone, aukščiausiai yra 
gerai dirbantis žmogus: 

„Aš pats vertinu žmogų, kuris gerai dirba“ (AL4) 

Vienas respondentas teigia, kad labiau gerbiami yra ne tam tikros profesijos atstovai, o intelektualai: 

„Universiteto dėstytojai, šviesuoliai ir kiti, kurie yra žinomi ir įneša liaudžiai tobulėjimo perspektyvą. 
Be abejo, ir medikų gretose gali būti šviesių protų, kaip ir kitose specialybėse“ (AP1). 

Kito gydytojo teigimu, tiek gydytojų, tiek kitų profesijų atstovų reikia mūsų visuomenei, todėl 
negalima laikyti vienos ar kitos profesijos labiau prestižine. 

Į klausimą, ką užsienyje žmonės labiau vertina už gydytojus, vienas gydytojas neabejodamas pasakė: 

„Kitose šalyse medikai turi savo vietą, visa visuomenė net neabejoja pastangomis, įdėtomis norint 
tapti gydytoju. Todėl galėčiau teigti, jog užsienyje vis dėlto medikai labiau vertinami nei Lietuvoje“ (AP4). 

Užsienyje dirbantis lietuvis gydytojas teigia, kad vakarų šalyse gydytojo specialybė turi didelį 
prestižą. Pvz., Vokietijoje gydytojo prestižas yra lygiai toks pats, kaip prieš 20 metų. 

„Galėčiau pasakyti, kad užsienyje gydytojo prestižas yra didesnis negu Lietuvoj. Gal dėl to, kad 
gydytojai ten geriau įsitaisę, jų socialinis statusas didesnis, tas iš karto turi įtakos gydytojo savigarbai. O 
jeigu gydytojo savigarba yra didesnė, tada ir visuomenė labiau jį gerbia“ (AL1). 

Vienas gydytojas mano, jog užsienio valstybėse ypatinga pagarba be gydytojų skiriama meno 
atstovams, dvasiniams lyderiams. Gydytojų teigimu, egzistuoja tiesioginė priklausomybė tarp atlygio ir 
prestižo. O užsienyje gydytojų atlygis yra didesnis kelis ar net dešimt kartų.  

„Lietuvoje, kai atlyginimas mažas, gydytojas negali nusipirkti net geresnių drabužių ar geresnio 
automobilio, imant šiuolaikinę visuomenę, tai turi įtakos: ir išorinė apranga, ir išorinė išvaizda lemia 
prestižą. Dėl to manau, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio gydytojų atlygiui, vien dėl prestižo, kad 
gydytojo savigarba ir prestižas būtų atstatyti“ (AL1). 

Kiti visgi mano, jog pagarba gydytojui tiek užsienyje, tiek Lietuvoje yra panaši. Iš kitos pusės, 
respondentų teigimu, daug priklauso ir nuo paties žmogaus, kurios profesijos atstovus jis labiau vertina. 
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3. Sveikatos priežiūros specialistų integracijos darbo rinkoje tendencijų 
raida ekonomikos pakilimo / nuosmukio sąlygomis 

Žmogiškuosius išteklius ir jų padėtį darbo rinkoje sveikatos priežiūros sektoriuje galima tyrinėti 
dvejopai – tiek į „plotį“, tiek į „gylį“. Plėtojant gydytojų padėties darbo rinkoje analizę „į plotį“, labai 
svarbus palyginamasis vertinimų aspektas. Pritaikius palyginamosios analizės metodą medikų karjeros 
padėties darbo rinkoje tyrimo atveju, galima lyginti sveikatos priežiūros darbo išteklių padėtį su kitose 
ekonominėse veiklose dirbančiųjų padėtimi. Tačiau netgi turint duomenis apie bendruosius visų šalies 
darbo išteklių pasiskirstymus pagal ekonomines veiklas, labai sudėtinga būtų atlikti kiek išsamesnius 
gydytojų padėties darbo rinkoje vertinimus dėl detalių duomenų stokos, nes kyla paviršutiniškų 
vertinimų rizika. Mūsų atliktą medikų užimtumo padėties vertinimą galima laikyti gydytojų sektoriniu 
tyrimu „į gylį“, nes jis apima atskiros tiriamos grupės gydytojų integracijos darbo rinkoje problemas. 
Detalesnė analizė remiasi mūsų atliktos gydytojų kokybinės apklausos bei kitų tyrimų duomenimis. 
Kiekybinė tendencijų analizė remiasi visiškai pagrįsta prielaida, kad pagal oficialius statistinius 
duomenis visų sveikatos priežiūros darbuotojų padėties stebimi pokyčiai objektyviai atspindi gydytojų 
situacijos darbo rinkoje pasikeitimus. 

Gydytojų padėties darbo rinkoje vertinimas dažnai siejasi su jų poreikio problema. Šalyje daug 
rašoma apie sveikatos priežiūros specialistų paklausos aktualijas, tačiau beveik nėra tyrimų, kur būtų 
konkrečiai pagrįstas bei moksliškai argumentuotas skirtingų profesijų gydytojų poreikis. Vis dėlto 
Lietuvoje atlikta keletas tyrimų, kur buvo daugiau ar mažiau išsamiau vertinama medikų poreikio 
darbo rinkoje problema. Pavyzdžiui, tyrimo „Lietuvos gydytojų skaičiaus raida ir planavimas 1990–
2015 metais“ dalyviai, atsižvelgiant į rekomenduotino gydytojų skaičiaus 100000 gyventojų rodiklio 
palyginamąją analizę, įvertino, kad priimant 400 medicinos studentų kasmet, gydytojų skaičius 
Lietuvoje po penkiolikos metų sumažės apytikriai 20 proc. (Gaižauskienė ir kt., 2002). 

Prognozuojant gydytojų poreikį dažnai remiamasi prielaida, kad ateityje paslaugų poreikio 
tendencijos nekis, o vienas specialistas vidutiniškai suteiks tokį patį paslaugų skaičių per metus. Šia 
hipoteze besiremiantis gydytojų poreikio prognozėms naudotas modelis yra sėkmingai taikomas 
gydytojų poreikį planuojančiose šalyse, pvz., Australijoje, Olandijoje. Išreiškiama nuomonė, kad 
bendrąjį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį gali lemti bendra makroekonominė situacija šalyje 
(pvz., biudžeto išlaidų mažinimas gali sąlygoti sveikatos priežiūros sektoriaus išlaidų mažinimą bei 
prieinamumą), infrastruktūriniai pokyčiai sveikatos priežiūros sistemoje (ligoninių uždarymas arba 
sujungimas, skyrių restruktūrizacija ir kt.), gydytojų darbo krūvio ir pobūdžio reglamentavimas (pvz., 
vidutinė apsilankymo trukmė), gyventojų pajamų mažėjimas gali sąlygoti didesnį paslaugų 
prieinamumo atotrūkį tarp kaimo ir miesto gyventojų (Buivydas, Buivydienė, Šmigelskas, 2010).  

Įvairiuose gydytojų poreikio bei padėties darbo rinkoje vertinimuose svarbu išvengti žinybiškumo, 
kai į padėtį žvelgiama tik iš atskiros institucijos varpinės. Patirtis rodo, kad skirtingų profesijų bei 
regionų specialistų padėtis darbo rinkoje gali labai skirtis. Rengiamų sveikatos priežiūros specialistų 
pasiūlos stebėseną atlikti palyginti nesudėtinga, gerokai sudėtingiau objektyviai įvertinti jų paklausą.  

„Medical Group Management Association“ tyrimo duomenimis, vienas iš veiksnių, 
komplikuojančių tiriamos specialistų grupės padėtį JAV darbo rinkoje, yra gydytojų pasiūlos 
perteklius, nes daugėjo atvykstančių dirbti daktarų iš užsienio. Atlikus tyrimą JAV paaiškėjo, kad 
dominuoja tendencija, jog gydytojai renkasi specialybę, siekdami geresnės gyvenimo kokybės. Dar 
viena aktuali įvardinama problema – gydytojai ir rezidentai dažnai keičia darbus, ieškodami geresnių 
galimybių. Pagal atliktus tyrimus, daugiau nei 10 proc. daktarų kasmet keičia darbus (Abdo, 
Broxterman, 2004). Kita vertus, skirtingų gydytojų profesijų lygmenyje padėtis gali akivaizdžiai 
skirtis. Masačusetso medicinos bendrijos 2011 m. tyrimo rezultatai patvirtino, kad iki šiol išliko ryškus 
kai kurių specialybių trūkumas (pvz., trūksta dermatologų, bendrosios chirurgijos, ortopedijos, 
urologijos profesionalų). Be to, daktarai nemažą darbo laiko dalį turi skirti administracinei veiklai. Tai 
patvirtina naujausių tyrimų rezultatai: gydytojai dirba vidutiniškai 53 valandas per savaitę, iš kurių 65 



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ INTEGRACIJOS DARBO RINKOJE TENDENCIJŲ RAIDA EKONOMIKOS  
PAKILIMO / NUOSMUKIO SĄLYGOMIS 

32 

proc. skiria pacientų priežiūrai, 21 proc. – administracinei veiklai. 53 proc. gydytojų yra nepatenkinti 
dėl to, kad reikia derinti pacientų priežiūrą su administracine veikla (Massachusetts: Massachusetts 
Medical Society, Physician Workforce Study, 2011). 

Lietuvai įstojus į ES, mūsų gydytojų darbo rinka tapo gerokai lankstesnė bei mobilesnė. Jau gana 
ilgą laiką daug jaunų gydytojų iš Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos, Rumunijos persikelia į Prancūziją, 
Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Airiją, Belgiją, Norvegiją. Netenkant dalies paklausių kvalifikuotų 
specialistų dėl migracijos, sudėtinga prisitaikyti prie vykstančių pokyčių tiek eiliniams vartotojams, 
tiek gydymo įstaigoms. Netgi tokios ES vidutiniokės kaip Portugalija susiduria su gydytojų trūkumu 
nacionalinėje darbo rinkoje. Per paskutinius du dešimtmečius dėl sveikatos priežiūros darbuotojų 
trūkumo Portugalijoje pastebima, kad labai pagausėjo atvykstančių užsienio medikų. Vienas iš 
sprendimų, kaip sumažinti medikų trūkumą, buvo dvišalės sutarties formalizavimas tarp Portugalijos ir 
Urugvajaus Sveikatos ministerijų dėl Urugvajaus daktarų įdarbinimo Portugalijos ligoninių skubios 
pagalbos tarnybose trims metams. Šioje sutartyje atkreipiamas dėmesys į užsienio medikų profesinio 
integravimo procesą ir darbo sąlygas Portugalijos nacionalinėje sveikatos sistemoje. Nepaisant 
institucinės paramos, tyrimas parodė, kad užsienio ir Portugalijos daktarų darbo sąlygos yra nelygios, 
o darbo vietoje dažna diskriminacija iš kolegų ir viršininkų pusės (Espinar-Ruiz, Masanet, 2011). 

Medikų mobilumas darbo rinkoje dabar yra globalinis reiškinys. 1/4 gydytojų ir 1/20 slaugytojų, kurie 
šiuo metu dirba Europos Sąjungoje, yra kilę iš Afrikos ir ten baigę mokslus; 60000 gydytojų, kurie 
mokėsi Indijoje, dabar dirba JAV, 30000 šeimos gydytojų (1/3) Jungtinėje Karalystėje mokėsi už Europos 
Sąjungos ribų, 6000 gydytojų Prancūzijoje yra nelegalai, daug šios šalies gydytojų mokėsi kitose ES 
šalyse. Europos viduje vyksta laisvas sveikatos darbuotojų judėjimas jau daugiau nei 30 metų (Europos 
Sąjungoje nuo 1975 m.). Prancūzijoje iš 200000 gydytojų 2500 mokėsi kitoje ES šalyje (Meuris, 2011).  

Studijoje atliktas sveikatos priežiūros specialistų padėties darbo rinkoje vertinimas pasižymi 
didele oficialios statistinės informacijos šaltinių įvairove. Tai padėjo mums atlikti pakankamai išsamią 
sektorinę analizę „į gylį“. Kita vertus, autorių atliktame tyrime nebuvo apsieita be analizės į „gylį“ ir 
„plotį“ derinimo, nors ryškus prioritetas teiktas pirmajam analizės būdui.  

Galima išskirti keletą informacijos detalumo lygmenų, priklausomai nuo mūsų šalyje prieinamų 
statistinių duomenų šaltinių (3.1 lentelė). Pagrindinis nuolat kaupiamos statistinės informacijos šaltinis 
– Statistikos departamento duomenys, tačiau analizei buvo naudojami ir kiti duomenų šaltiniai – 
Lietuvos darbo biržos (toliau darbo biržos) ir Higienos instituto duomenys. Visi šie duomenys surinkti 
ištisinio statistinio stebėjimo būdu.   

Esamos statistinės informacijos detalumo lygmenys išskirti analizuojant sveikatos priežiūros 
specialistų padėtį darbo rinkoje (karjeros galimybes). 

 Pirmasis (žemesnis) detalumo lygmuo – esami statistiniai duomenys naudotini analizėje, 
tačiau pageidautinas detalesnis jų išskyrimas.  

 Antrasis (aukštesnis) detalumo lygmuo – esamų statistinių duomenų panaudojimas leidžia 
išskirti tiriamąją grupę kaip atskirą visumą.  

Nors pirmojo lygmens duomenys mažiau detalūs, jų analizę palengvina tai, kad socialinio darbo 
srityje dirbančių asmenų skaičius apima tik nedidelę dalį užimtųjų tiriamoje ekonominėje veikloje, į 
kurią patenka sveikatos priežiūros darbuotojai. Be to, socialinis darbas yra glaudžiai susijęs su 
sveikatos priežiūros veikla.    

 



GYDYTOJŲ INTEGRACIJA IR KARJEROS PROJEKTAVIMAS KINTANČIOMIS LIETUVOS DARBO RINKOS SĄLYGOMIS 

33 

3.1 lentelė. Esamų statistinės informacijos šaltinių  ir detalumo lygmenų, naudotinų analizuojant sveikatos 
priežiūros specialistų integraciją bei padėtį darbo rinkoje  (karjeros galimybes), išskyrimas14 

Statistinės informacijos apie sveikatos 
priežiūros specialistus  (rodiklių) 

pobūdis 
Duomenų šaltiniai Duomenų detalumas Lygmuo 

1. Šalies mokymo institucijose parengtų spe-
cialistų (bakalaurų ir magistrų) darbo pasiūla 

Statistikos departamento 
duomenys  

Išskiriama sveikatos 
priežiūros studijų sritis 

II 

2. Užimtieji (darbo ištekiai) sveikatos 
priežiūros srityje  

Statistikos departamento 
darbo jėgos (užimtumo) 
tyrimų duomenys 

Sveikatos priežiūros 
ekonominė veikla kartu 
išskiriama su socialiniu 
darbu  

I 

3. Darbo statistikos rodikliai (darbuotojų 
skaičius, darbo užmokestis)  

Statistikos departamento 
duomenys 

Sveikatos priežiūros 
ekonominė veikla 
išskiriama atskirai 

II 

4. Užimtų ir laisvų darbo vietų statistika  Statistikos departamento 
darbo vietų tyrimo 
duomenys 

Sveikatos priežiūros 
ekonominė veikla 
išskiriama kartu su 
socialiniu darbu 

I 

5. Darbo pasiūla (bedarbiai) ir darbo 
paklausa (registruotos darbo vietos)  

Lietuvos darbo biržos 
duomenys 

Sveikatos priežiūros 
ekonominė veikla 
išskiriama su kartu 
socialiniu darbu 

I 

6. Sveikatos priežiūros specialistų rodikliai, 
jų teritorinis pasiskirstymas   

Higienos instituto 
Sveikatos informacijos 
centro duomenys 

Išskiriami įvairūs 
rodikliai  

II 

7. Sveikatos priežiūros specialistų pasiūla, 
paklausa, poreikis bei karjeros galimybės   

Specialiųjų tyrimų 
duomenys 

Išskiriami įvairūs 
rodikliai 

I–II 

3.1. Sveikatos priežiūros specialistų padėties darbo rinkoje (karjeros vertinimo 
galimybių) apžvalga, remiantis anksčiau atliktų mokslinių tyrimų duomenimis  

Nors žemiau aptariamų tyrimų rezultatų apžvalga apima laiko požiūriu ir labiau nuo esamos 
situacijos atitolusią sveikatos priežiūros specialistų situacijos darbo rinkoje įvertinimo retrospektyvą, 
tačiau jie nepraranda aktualumo ir dabar, kadangi atspindi visą spektrą šioje sferoje susikaupusių 
problemų, kurios anaiptol neišnyko. Be to, padėties analizė apima ir naujas įžvalgas ir literatūros 
šaltinius, nors padėtį apibendrinančių mokslinių tyrimų apie dabartinę situaciją Lietuvoje itin trūksta. 
Sveikatos priežiūros specialistų integracijos į darbo rinką galimybes padeda atskleisti lyginamosios 
analizės metodo taikymas aptariamuose tyrimuose. 

Jau 1989 m. buvo pastebėta, kad medicinos studijų krypties specialistų įsidarbinimo pagal įgytą 
specialybę rodiklis yra vienas iš aukščiausių (86 proc.), aukštesnis buvo tik teisininkų bei architektūros 
specialistų įsidarbinimo procentas. Gerokai naujesnis aukštųjų mokyklų absolventų tyrimas (3.1 pav.) 
patvirtino nustatytą faktą, kad tarp sveikatos priežiūros specialistų dirbantieji pagal profesinę 
kvalifikaciją sudaro ypač didelį lyginamąjį svorį (95 proc.). 

                                                 
14 Pastaba: analizėje taikytinų informacijos šaltinių Nr. 3–5 rodiklių grupės remiasi išskirtų rodiklių pasiskirstymu pagal 
ekonomines veiklas. Šaltinio Nr. 2 atveju pagal ekonomines veiklas detalizuojamas tik užimtųjų skaičius.  
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3.1 pav. Skirtingų studijų sričių absolventų, dirbančių pagal profesinę kvalifikaciją, dalies pasiskirstymas 
aukštųjų mokyklų absolventų tyrimo duomenimis (proc.) 
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Šaltinis: Biveinytė, S.; Gruževskis, B.; Martinaitis, Ž.; Pocius, A.; Zabarauskaitė, R., 2007. Sėkmingos 
karjeros darbo rinkoje veiksniai. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Darbo ir socialinių tyrimų 
institutas, p. 126.  

Aukštas aptariamo rodiklio reikšmes tarp teisės studijų krypčių absolventų sąlygoja santykinai 
aukštas darbo užmokestis. O itin aukštą dirbančių pagal profesinę kvalifikaciją medikų dalį, matyt, 
sąlygoja jų darbo specifika, susijusi su jų žinių pritaikymu ribotoje, t. y. siauresnės specializacijos 
medicinos sferoje. Jų mokymas labiau specializuotas, teikiantis mažiau galimybių įsidarbinti kitose 
veiklos srityse, nesusijusiose su sveikatos apsauga. Kita vertus, medikai bei teisininkai – tai tų studijų 
krypčių absolventai, kurie darbo vietoje beveik nejautė kitų studijų sričių absolventų konkurencijos, 
nes pastarieji daug dažniau įsidarbino ne pagal specialybę. Tai padidino medikų ir teisininkų 
įsidarbinimo galimybes pagal profesinę kvalifikaciją. Minėtas tyrimas rodo, jog darbo rinka buvo imli 
šių studijų sričių specialistams. Kita vertus, apklausos duomenimis, įsidarbinusių pagal profesinę 
kvalifikaciją dalis reikšmingai skyrėsi (svyravo 40–95 proc.).  

Siauresnė medikų įsidarbinimo sfera ir griežtesnė rengimo specializacija anaiptol nereiškia 
blogesnių įsidarbinimo galimybių. Atvirkščiai – sveikatos priežiūros specialistų galimybės susirasti 
darbo vietą itin palankiai vertintos jau praeito dešimtmečio pradžioje, nors aukštas šios srities 
specialistų užimtumas mums nesuteikia informacijos apie kokybinius medikų karjeros aspektus 
(pasitenkinimą turimu darbu, darbo sąlygomis ir pan.).  

Kaip rodo 2006 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktas darbo vietų užpildymo problemų 
tyrimas, jau per ankstesnį ekonomikos pakilimą išryškėjo sveikatos apsaugos specialistų trūkumas. 
Nepakankamą darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą rodo laisvų darbo vietų užpildymo 
problemos. Kaip matyti iš minėto tyrimo duomenų, 2001–2005 metais daugiausia neužpildomų darbo 
vietų šalies mastu buvo sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos srityse (išskyrus slaugos 
specialistus). Tokių specialistų poreikis nemažėjo, o surasti tinkamą specialistą šioms darbo vietoms 
buvo ypač sunku. Pavyzdžiui, gydytojų psichiatrų bei gydytojų chirurgų paklausa viršijo pasiūlą 
vidutiniškai 25 kartus, kitų profesijų gydytojų – nuo 3 iki 10 kartų. Kaip galima spręsti iš susidariusio 
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darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimo, darbo biržų specialistams daug sudėtingiau užpildyti šios 
srities darbo vietas. Dėl to nemaža dalis darbdavių, pageidaujančių įdarbinti sveikatos priežiūros, 
farmacijos bei veterinarijos specialistus, buvo priversti laukti ilgiau kaip du ar net tris mėnesius. 
Pavyzdžiui, gydytojo neurologo vieta vidutiniškai buvo užpildoma per 7 mėn., gydytojo chirurgo – 
vakuodavo ilgiau negu pusę metų.  

Kitų sričių specialistų dažniausiai tiek ilgai laukti darbdaviams neteko. Daugiau informacijos apie 
užpildymo trukmę (dienomis) taip pat galima matyti 3.2 lentelėje. 

Apie santykinai palankias geras medikų integracijos į darbo rinką galimybes liudija žemiau 
pateiktų tyrimo rezultatų apibendrinimai. Netgi vairuotojams bei statybininkams skirtos darbo vietos 
per ankstesnį ekonominį pakilimą buvo užpildomos sparčiau nei sveikatos priežiūros specialistų 
vietos, nors tradiciškai laikoma, kad darbininkiškos profesijos – labiausiai deficitinės. Atlikta darbo 
vietų užpildymo tyrimo duomenų analizė rodo, kad skirtingų specialistų medikų paklausa buvo netgi 
didesnė nei darbininkiškų profesijų atstovų, o sveikatos apsaugos sferos darbuotojų trūko labiausiai. 
Pastarasis faktas akivaizdžiai paneigia reiškiamą nuomonę apie specialistų perteklių ar pakankamumą 
sveikatos apsaugos sistemoje. Dabar teigiama, kad jauniems gydytojams emigruojant į kitas Europos 
Sąjungos valstybes, kitiems įsitvirtinant didžiosiose Lietuvos ligoninėse, jaunų specialistų mažųjų 
miestų gydyklos sulaukia vis rečiau. Manoma, kad atsidarius Vokietijos bei Austrijos darbo rinkai 
mūsų nacionalinei sveikatos apsaugai bus suduotas dar didesnis smūgis. Telšių ligoninės vadovė 
Alma Vitkienė pripažįsta, jog specialistų problema Telšiuose aktuali – įstaiga šiandien įdarbintų 5–
6 specialistus. Ateityje situacija dar paaštrės, mat ligoninės konsultacinėje poliklinikoje dirbantys 
gydytojai jau garbaus amžiaus. Specialistų trūkumas ypač pasijunta per atostogas, sprendžiant 
budėjimo klausimą. Lietuvoje nėra jokios valstybinės jaunų specialistų motyvacijos skatinimo 
dirbti rajonuose programos (Sveikatos apsaugos sistemos grimasos: rajono gyventojų gydymas – 
rajonų problema (4). Vakarų Lietuvos medicina, 2011 m. gegužės 9 d.).  

3.2 lentelė. Sunkiausiai užpildomos sveikatos apsaugos specialistų darbo vietos  
(ilgiau negu 3 mėn.) 2001–2005 m. 

Profesijos pavadinimas 
Vidutinė darbo 

vietos užpildymo 
trukmė (dienomis) 

Registruotų darbo 
vietų skaičius 

Registruotų 
bedarbių 
skaičius 

Kiek kartų 
skiriasi 

paklausa ir 
pasiūla 15 

Fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojas 

133 24 3 8,0 

Gydytojas akušeris-
ginekologas 

146 20 6 3,3 

Gydytojas anesteziologas- 
reanimatologas 

139 50 5 10,0 

Gydytojas chirurgas 204 77 3 25,7 
Gydytojas neurologas 238 32 3 10,7 
Gydytojas oftalmologas 111 41 1 41,0 
Gydytojas psichiatras 152 72 3 24,0 
Vidaus ligų gydytojas 90 204 130 1,6 
Psichologas16 77 200 45 4,4 
Bendrosios praktikos 
vaistininkas16 

46 109 87 1,3 

Šaltinis: Laisvų darbo vietų užpildymo tyrimo duomenys 
 
Apibendrinant galima teigti, jog šiame skyriuje pateiktų duomenų analizė didele dalimi rėmėsi 

sociologinių apklausų duomenimis. Sociologinės apklausos – vienas iš efektyviausių sveikatos 
priežiūros specialistų padėties darbo rinkoje įvertinimo metodų. Nors apklausų šalyje  atlikta gana 

                                                 
15 Šis rodiklis apskaičiuotas kaip darbo paklausos ir pasiūlos santykis.   
16 Šių profesijų specialistams registruojamos darbo vietos buvo priskirtos vidutiniškai sunkiai užpildomų darbo vietų grupei 
(darbo vietų užpildymo trukmė svyravo nuo 1 iki 3 mėn.). 
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nemažai, tačiau esminė problema, mūsų nuomone, yra ta, jog jos nėra pritaikytos tiriamos studijų 
srities absolventų padėties darbo rinkoje stebėsenos atlikimui. Todėl rengiant apklausų metodikas, 
svarbu būtų užtikrinti skirtingais metais atliekamų tyrimų palyginamumą, kad būtų galima specialistų 
karjeros būklės bei jų padėties darbo rinkoje pasikeitimus įvertinti pakartotinai.  

3.2. Medikų padėties įvertinimas šalies darbo rinkoje, remiantis skirtingais duomenų šaltiniais 
Šiame studijos skyriuje pateiktas medikų padėties įvertinimas šalies darbo rinkoje remiasi 

skirtingais duomenų šaltiniais. Situacija analizuota remiantis tiek oficialiosios statistikos, tiek studijos 
autorių atlikto sociologinio tyrimo duomenimis (vertinat situaciją, prioritetas buvo teiktas 
pastariesiems). 

Vienos ar kitos profesijos specialistų karjerą sąlygoja jų užimtumo galimybės pagal įgytą 
profesinę kvalifikaciją. Esama statistika nėra pakankama tokiems vertinimams, tačiau remiantis šiais 
duomenimis galima atlikti situacijos analizę pagal ekonomines veiklas, kurioms rengiami atskirų 
profesijų specialistai. Vienas iš svarbiausių darbo statistikos rodiklių, vertinant medikų užimtumo 
dinamikos tendencijas sveikatos priežiūros veikloje per ilgesnį laikotarpį, yra vidutinis pagrindinės 
darbovietės darbuotojų skaičius. 1995–2005 m. sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje šis 
darbuotojų skaičiaus rodiklis sumažėjo nuo 85 iki 79,7 tūkst., nors 2003 m. jis buvo sumažėjęs iki 74,1 
tūkst., po to vėl išaugo (3.2 pav.).  

3.2 pav. Vidutinis pagrindinės darbovietės darbuotojų skaičius sveikatos priežiūros veikloje 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys (EVRK17 1.1). 
 

Vėliau Statistikos departamente pradėtas skaičiuoti pagrindinės ir ne pagrindinės darbovietės 
darbuotojų skaičiaus rodiklis. Pagal šį rodiklį 2003–2008 m. užimtumo situacija sveikatos priežiūros 
veikloje buvo pakankamai stabili (3.3 pav.). Pagrindinės ir ne pagrindinės darbovietės darbuotojų 
skaičiaus šioje veikloje 2003–2008 m. padidėjo apie 1 tūkst. (nuo 80,5 iki 81,4 tūkst.), o šį nežymų 
augimą didžiąja dalimi lėmė įsidarbinusiųjų augimas įprastinėse įmonėse. Individualiose įmonėse 
darbuotojų skaičiaus augimas buvo nežymus. 
                                                 
17 Ekonominių veiklų klasifikatoriaus sutrumpinimas. 
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3.3 pav. Vidutinis pagrindinės ir ne pagrindinės darbovietės darbuotojų skaičius sveikatos priežiūros veikloje 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys (EVRK 1.1). 
 

2009 m. bendras vidutinis samdomų darbuotojų skaičius (su individualiomis įmonėmis) sveikatos 
priežiūros veikloje siekė 81,0 tūkst. Pagal darbo statistikos duomenis, 2007–2009 m. šiek tiek išaugo 
bendras užimtumas tiek sveikatos priežiūros, tiek su ja susijusiomis sveikatos priežiūros ir stacionarinės 
globos veiklomis. Iš samdomų darbuotojų skaičiaus rodiklio matome, kad ekonominė krizė neigiamos 
įtakos samdomų sveikatos priežiūros ir socialinio darbo darbuotojų užimtumui beveik neturėjo.  

Darbuotojų skaičiaus koncentracija sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriaus įmonėse yra 
daug didesnė nei vidutiniškai šalyje. Santykinai daug sveikatos apsaugos sektoriaus specialistų (net 52 
proc.) darbinę karjerą šalyje siejo su užimtumu stambiose šalies įmonėse, kur dirba 250 ir daugiau 
darbuotojų. Šis rodiklis gerokai didesnis nei šalies vidurkis. Tai valstybinės sveikatos apsaugos 
sektoriaus įmonės, kur dirbančiųjų yra gerokai daugiau nei privačiajame sektoriuje.  

Darbo jėgos tyrimų panaudojimo užimtumo vertinimuose galimybės. Darbo jėgos tyrimuose 
sveikatos priežiūros ekonominė veikla atskirai nėra išskirta, tačiau jais naudojantis galima gauti labiau 
apibendrinantį užimtumo vaizdą, ypač atliekant palyginamąją analizę, nes pastarieji duomenys skirtingai 
nei darbo statistikos rodikliai apima ir savarankiškai dirbančius asmenis. Palyginus užimtųjų skaičiaus 
rodiklį pagal ekonomines veiklas galima teigti, kad sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektorius yra 
šeštas pagal sukuriamų darbo vietų skaičių ūkio sektorius (po prekybos ir remonto, apdirbamosios 
gamybos, statybos, švietimo bei žemės ūkio). 2010 m. jame darbavosi 92,3 tūkst. užimtųjų. Daugumoje 
ekonominių veiklų užimtųjų – gerokai mažiau. Todėl šios veiklos svarba užimtumo požiūriu nekelia 
abejonių, nekalbant jau apie tai, kad efektyvios sveikatos priežiūros paslaugos sąlygoja mūsų šalies 
gyventojų gerovę ir gyvenimo kokybę. Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistai 2010 m. 
sudarė 6,9 proc. viso užimtųjų skaičiaus. Sprendžiant iš dinamikos tendencijų, per ekonominę krizę 
sveikatos apsaugos sistemoje pavyko išlaikyti absoliučią daugumą sukurtų darbo vietų, o užimtumo 
mažėjimas statybos ir gamybos sektoriuose buvo itin ryškus. 

Medikų karjeros galimybėms palankus faktas, kad per ekonominį nuosmukį (2008–2010 m.) 
sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriuje santykinis darbo išteklių poreikio realizavimas 
beveik nepakito (šios veiklos darbuotojų dalis tarp užimtųjų svyravo maždaug 6,5–7,5 proc. ribose).  

Apibendrinant oficialiais statistiniais duomenimis įvertintas tendencijas, galima teigti, kad nors 
ekonominė krizė akivaizdžiai pakoregavo darbdavių lūkesčius, biomedicinos studijų srities darbuotojų 
poreikis palyginti nedaug priklausė nuo ekonomikos nuosmukio pasekmių. Be to, nepriklausomai nuo 
ekonomikos ciklo raidos netolygumų, dėl intensyvios darbuotojų migracijos, medikų darbo rinkoje 
tikrai trūksta. Kita vertus, spartėjantis mūsų visuomenės senėjimas leidžia teigti, kad tikrai neturėtų 
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mažėti visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos darbuotojų poreikis. Geros verslo vystymo 
galimybės sudaro prielaidą išlaikyti nemažai užimtų darbo vietų farmacijos sektoriuje.  

Kokybinius medikų padėties šalies darbo rinkoje būklės įvertinimo aspektus gerokai išsamiau 
atspindi autorių atlikto sociologinio tyrimo duomenys. 

Gydytojų užimtumas keliose įstaigose bei valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Didelė dalis 
gydytojų, siekdami užsidirbti, įsidarbina keliose darbo vietose. Sparčiai augant vartojimo prekių 
kainoms, netgi turintiems didelę darbo patirtį medikams sudėtinga patenkinti esamus poreikius ar 
vykdyti turimus finansinius įsipareigojimus. 

„Turiu lakstyti per du darbus, kad sudurčiau galą su galu ir išmokslinčiau abi savo dukras“ 
(LL3).  

Reikia pažymėti, kad dauguma užsienyje dirbančių iš mūsų šalies išvykusių medikų dirba vienoje 
darbo vietoje. Išvykusių medikų įsidarbinimas keliose gydymo įstaigose – gerokai retesnis (pvz. LL1). 
Pastarąjį faktą sąlygoja tai, kad užsienyje įsidarbinusių gydytojų užimtumas vienoje darbo vietoje gali 
visiškai patenkinti gydytojų poreikius. Kita vertus, įsidarbinti užsienyje keliose darbo vietose 
lietuviams, matyt, būtų sunkiau tiek dėl intensyvesnio darbo krūvio vienoje darbo vietoje, tiek dėl 
didesnės konkurencijos (ypač didmiesčiuose).   

Darbas valstybiniame (viešajame) sektoriuje. Gydytojų užimtumas keliose darbo vietose labai 
dažnai sietinas su jų darbu valstybiniame sektoriuje. Valstybinio sektoriaus reikšmę medicinos 
mokslus baigusiems specialistams liudija ir Statistikos departamento duomenys. Valstybinio 
sektoriaus darbuotojų dalis tarp visų sveikatos priežiūros ir socialinio darbo darbuotojų praeito 
dešimtmečio pabaigoje sudarė apie 85 proc. Kita vertus, atskirose ekonominėse veiklose (viešasis 
valdymas ir gynyba bei socialinis draudimas, švietimas, sveikatos priežiūra bei socialinis darbas ir 
pan.) valstybinio sektoriaus darbuotojai taip pat sudaro absoliučią užimtųjų darbuotojų daugumą.  

 
„Viešojoje įstaigoje tau nereikia rūpintis dėl pacientų srautų. Jie vis tiek ateis. Čia pastovus atlyginimas, 

socialinės garantijos. Ne taip paprasta tave išmesti iš darbo“ (MT2).  

„Didžiausias [valstybinio sektoriaus] pliusas buvo užtikrintos ir patikimos atostogos. Vienas iš trūkumų – 

didelis biurokratinis aparatas“ (AP5). 

 Tyrime atkreipiamas dėmesys į lankstumo ir gero darbo organizavimo stoką valstybiniame sektoriuje. 

 „Įtemptos ir ilgos darbo valandos, neidealus darbo organizavimas, bet medicinos pagalba yra 

pasiekiama visiems“ (AP6).  

„Darbo valstybiniame sektoriuje... trūkumas – vadovai turi vadovauti ne ilgiau 5–10 metų. Administruoti 

turi ne gydytojas, o vadovas. Gydytojas turi gydyti“ (LL7).  

 
Išreiškiama nuomonė, kad valstybinio sveikatos apsaugos sektoriaus trūkumas – šešėlinė 

ekonomika.  

„Jeigu lyginsime legalius darbo užmokesčius, tai privačioje atlyginimas yra didesnis, bet visumoje 
daugiau uždirbi valstybinėje įstaigoje, [atsižvelgiant į] oficialų atlyginimą ir neoficialų, bet tai yra 
toleruojama“ (MT1).  

Pastarasis pastebėjimas įdomus tuo, kad prieštarauja daugumos gydytojų pateiktai nuostatai dėl 
didesnio darbo užmokesčio privačiame sektoriuje. Valstybinio sektoriaus naudai byloja pastebėjimas, 
jog nereikėtų manyti, kad privačiame sektoriuje gydytojai suteiks geresnę paslaugą pacientams.  

„Dažniausiai privačiame sektoriuje (pvz., įsteigtame konsultaciniame kabinete ir pan.) dirba tie 
patys gydytojai, pavargę po didelio ir intensyvaus darbo krūvio valstybiniame sektoriuje. Todėl vargu 
ar jie gali dirbti suteikti kokybiškesnes paslaugas savo pacientams“ (AP2). 18 

                                                 
18 Po apklausos surinkta papildoma informacija. 
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Darbas privačiame  sektoriuje. 
 

„Privačiose [įstaigose] nėra tokių didelių eilių tyrimams, pacientui yra trumpesnis ištyrimo laikotarpis“ 

(AL3).  

„Privačioje įstaigoje vertinu pagarbą gydytojo pasirinkimui, jo darbo organizavimo lankstumui, ir <...> 

taip pat apmokėjimui pagal valandas“ (AL1).  

„Atlyginimai [privačiame sektoriuje] didesni. Darbo [santykiai] tokie patys. Išankstinė registracija yra 

tvarkingesnė. Ir žmonės, kurie nori daugiau, [na, sakykim iš gimdymo skyriaus] pas privatininkus prirašo 

vaikus“ (LL2).  

„Privačiose ligoninėse, na, gal požiūris į pacientą šiek tiek toks meilesnis. Daugiau su juo kalbamasi, 

priėmimas gražesnis ir taip toliau, bet nemanau, kad diagnostine prasme būtų didelių skirtumų“ (LL5).  

„Yra dalis pacientų, kurie žino, kad atėję į privačią įstaigą jausis kaip normalūs žmonės, nereikės savęs 

žeminti mokant vienam, antram, trečiam, kad tave apžiūrėtų ir panašiai“ (MT1).  

„Vizitas pas psichiatrą dabar kainuoja tris šimtus ir yra limituotas viena valanda. Tai vidutiniškai. Yra 

žmonės, kurie sau gali tai leisti. Kai negali – eina į valstybinę nemokamai. Kaip ir visame pasaulyje... Kai 

kurias [ligonines], manau, remia nusikalstamas pasaulis, ne kitaip“ (MT4). 

 
Gydytojų santykiai su pacientais. Tyrimas parodė, kad gydytojų santykiai su pacientais yra 

pakankamai jautrus klausimas, o dauguma apklaustųjų buvo linkę išskirti jų tarpusavio bendravimo 
eigoje iškylančias aktualias problemas. Visgi atsižvelgiant į medikų santykius su pacientais, galima 
išskirti kelias apklaustųjų grupes: vieni į tarpusavio santykių problemas žiūri gana švelniai (pvz., LL3; 
LL4), kiti – reiškia griežtesnį požiūrį, aiškiau nurodydami konkrečias tarpusavio bendravimą 
sąlygojančias problemas ir prieštaravimus (pvz., AL1; AL3).  

Daug šiltų ir gražių žodžių tyrime pasakyta apie gydytojų santykius su pacientais. Kita vertus, 
gydytojai akcentavo tiek teigiamas, tiek neigiamas tarpusavio santykių su pacientais puses (AL2).  

„Tikrai jaučiam pasitikėjimą tarp šeimos gydytojų ir pacientų“ (AL2). 

„Lietuvoje, tie santykiai yra pakankamai šilti... Jei krūvis didelis ar nuovargis, tai tada gal būna 
[konfliktų]. Dažniausia tie konfliktai ir būna su pacientu, kai neturi laiko pašnekėti su žmogum ir 
išsiaiškinti iki galo – tada lieka nesusišnekėjimas“ (AL3).  

Galimi įtemptų tarpusavio santykių atvejai tarp gydytojų ir pacientų sietini su sudėtingomis darbo 
sąlygoms atskirose medicinos įstaigose.  

 
„Gydytojas per tą didelį darbo krūvį nesuspėja visko kaip reikia padaryti ir kyla konfliktų“ (LL5).  

„Lietuvoje šis santykis yra nulemtas gydytojų dirbamų viršvalandžių bei mažo atlyginimo, kai gydytojas 

labiau sprendžia savo asmenines problemas nei gilinasi ir atsižvelgia į paciento problemas bei poreikius“ 

(AP8).  

„Ir jeigu gydytojai patys turi blogas darbo sąlygas, <...> nepasitenkinimas darbu kartais perkeliamas į 

bendravimą su pacientu. Gali būti šaltumo, tokio atsainumo, greito formalaus bendravimo su pacientu. 

Gydytojai Lietuvoje yra pakankamai profesionalūs ir į paciento problemą įsigilina labai kruopščiai“ (AL1).  

 
Tyrimas ypač išryškino neigiamą popierizmo įtaką gydytojo santykiams su pacientais. 
 

 „Gydytojas per daug užkrautas popierizmu, pavyzdžiui, jei žmogui skirta 15 min., beveik visas tas laikas 

užpildomas popieriais“ (AP5).  

„Aš jaučiu, kad truputį pamirštamas pacientas per didelius darbo / popierizmo krūvius“ (LL6). 

„Užsienyje yra panaikinta daug biurokratinių dalykų, receptų rašymai, nėra receptų knygučių, vyrauja 

kitoks požiūris“ (AP3). 
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Konkurencija darbe. Neretai palankaus mikroklimato susiformavimo galimybes medicinos 
įstaigose gali apsunkinti įtempta tarpusavio konkurencija. Tyrimo rezultatai rodo šio reiškinio 
egzistavimą medikų darbo rinkoje. Kita vertus, gana didelė dalis apklaustųjų pareiškė, kad patys 
konkurencijos nejaučia.  

 
„Tačiau netgi jeigu pats gydytojas konkurencijos savo darbe nejaučia, egzistuoja konkurencijos tarp jo 

kolegų atvejai“ (AP4).  

„Viena iš konkurencijos tarp gydytojų priežasčių – geranoriškumo stoka“ (AP5).  

 
Išreiškiama nuomonė, kad konkurencija kyla „<...> iš paprastų žmogiškų faktorių: iš pavydo, kad 

pas tave daugiau žmonių, kad tave pagiria, arba numano, kad tu daugiau uždirbi pinigų. Manyčiau, 
kad konkurencija kyla daugiau iš vyresnių kolegų“ (LL3). 

Respondentai dažniausiai akcentuoja vidinę konkurenciją tarp medikų atskiruose darbo 
kolektyvuose, tačiau kai kurie iš jų atkreipia dėmesį į pakankamai didelę išorinę konkurenciją tarp 
medicinos įstaigų (MT5). Pastebima, jog didmiesčiuose konkurencija dėl esamų darbo vietų yra 
įnirtingesnė (LL1; MT5). Konkurencija tarp gydytojų gali nevienodu mastu pasireikšti ir atskirų 
profesijų lygmenyje. Atkreipiamas dėmesys, kad „tarp chirurgų konkurencija didesnė ir jie nelinkę 
perteikti visų žinių, nemoko konkurentų. Tarp psichiatrų – nepasakyčiau“ (MT4).  

Konkurencija tarp medikų nejuntama tada, kai gydymo įstaigoje dirba draugiškas kolektyvas 
(AL1). Dalis medikų akcentuoja pozityviąją konkurencijos pusę, kuri gali palaikyti teigiamą gydymo 
įstaigos mikroklimatą. 

 
„Kolektyvas labai draugiškas pas mus yra, ir neigiamos konkurencijos nėra. Teigiama [konkurencija] 

yra – [ji] skatina tobulėti“ (AL3).  

„Tam, kad progresuotume, turėtumėm šiek tiek jausti [konkurenciją]“(AL6). 

„Yra draugiška konkurencija“ (AL2). 

 
Tarp apklaustųjų vyrauja nuomonė, kad jauniems specialistams susirasti darbo vietą Lietuvoje 

nėra didelė problema (LL1). Kita vertus, jaunų žmonių įsidarbinimo galimybės „<...> priklauso nuo 
žmogaus poreikių, jei norima tik susirasti darbą – problemų nebus“ (AP4).  

Tokia situacija susiformavo dėl specialistų trūkumo sveikatos priežiūros sektoriuje. Taigi galima 
kalbėti apie medicinos studijų srities specialistų trūkumą kaip veiksnį, mažinantį vidinę konkurenciją 
medicinos įstaigose. Pastaroji aplinkybė padeda susirasti darbo vietą jauniems medikams. Kita vertus, 
pažymima, kad viena iš jaunų medikų karjeros problemų yra ta, jog gydytojai per daug įsprausti į 
siaurus rėmus (AP2). Jauni gydytojai gali susidurti su konkurencija iš vyresnių kolegų pusės.  

„Jaunų gydytojų karjeros galimybės blogos, pirmiausia todėl, kad vyresni kolegos apie juos 
galvoja kaip apie konkurentus“ (AL4). 

Idealios (labiausiai tenkinančios) darbo sąlygos. Kiekvienas medikas siekia geresnių darbo sąlygų. 
Todėl informacija apie idealias darbo sąlygas galėtų atspindėti jų tobulinimo kryptis. Aišku, kad idealių 
darbo sąlygų neįmanoma apibūdinti lakoniškai. Būtina išskirti svarbius kokybinius dalykus, kurie gali 
užtikrinti sėkmingą gydytojo karjerą. Pasak vieno iš apklaustųjų, idealios darbo sąlygos tai: 

 „<...> geras aprūpinimas šiuolaikiška, nauja įranga, galimybė suteikti pacientui pagalbą <...>“ 
(MT5). 

„Žiūrint iš profesinės pusės [svarbu], kad patalpos atitiktų reikalavimus darbuotojams ir 
ligoniams, kad vaistų būtų tokių, kokių reikia, kad tyrimus galėtum pasidaryti tokius, kokių reikia, kad 
nereikėtų spręsti kokių socialinių ar buitinių ligonio problemų“ (MT2). 
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Dar vienas idealios darbo vietos apibūdinimo pavyzdys iš profesinės pusės būtų toks:  

„Mano ideali darbo vieta – kai žmogui gali skirti kokį pusvalandį, kai turi laiko ir galimybes 
įsigilinti į problemas, skirti sau laiką tobulinimuisi į subsritis. Tai pagrindinis dalykas mano 
karjeroje“ (LL1).  

Svarbūs gydytojų idealios darbo vietos aspektai – geros tobulėjimo galimybės, geranoriškumo 
medicinos įstaigoje atmosfera, palanki darbo aplinka. Todėl medicinos įstaigos darbuotojams darbo 
vietoje yra svarbi galimybė išreikšti save ir tobulėti bei jų vadovo geranoriškumas.  

 
„Vadovas, [turėtų būti] geranoriškas savo pavaldinių atžvilgiu ir empatiškas jų individualiems 

poreikiams bei norui save išreikšti. [Svarbu taip pat] graži ir patogi darbo aplinka. Bendradarbiavimas tarp 

kolegų“ (AP8). 

 Idealu kai: „<...> gydytojas užsiima ligonio gydymu, o ne darbo organizavimu; kelia savo kvalifikaciją 

ir gauna už tai atitinkamą atlyginimą, kuris leidžia dirbti normaliu krūviu; užtikrina galimybę atostogauti 

nevaržomai užsienyje ar Lietuvoje; leidžia pačiam dengti savo išlaidas kelionėms į mokslines konferencijas, 

kvalifikacijos kėlimo kursus“ (AP6).  

 
Negatyvūs darbo sąlygų vertinimo aspektai. Vis dėlto daugumos mūsų medikų darbo sąlygos yra 

labai nutolusios nuo idealių. Idealioms darbo sąlygoms neretai priešpastatomi atskiri negatyvūs 
gydytojų karjeros aspektai, susiję su daug bereikalingo popierizmo bei žemesniu darbo užmokesčiu 
(LL2). Kitas negatyvių darbo sąlygų aspektas – būtinos erdvės darbo vietoje trūkumas. Pavyzdžiui, 
skundžiamasi, kad dėl griežto finansinių išteklių taupymo reikėjo persikelti į kitą pastatą, labai 
sumažėjo įstaigos darbo plotas (LL4). Dar viena problema – nėra optimalaus pacientų eiliškumo. 
Todėl dalis respondentų optimalų pacientų sudėliojimą pagal grafiką išskiria kaip idealios darbo vietos 
sąlygą (AP1; AP3). Optimalus pacientų eiliškumas susijęs su netolygaus arba pernelyg didelio darbo 
krūvio problema. Idealiu atveju (esant sureguliuotam pacientų eiliškumui ir darbo krūviui) vienam 
žmogui galima skirti apie pusvalandį, turima galimybė įsigilinti į jo problemas (LL1).  

„Turint omeny šeimos daktaro [darbą], tai [turi būti] pakankamai laiko [skiriama pacientui] visų 
pirma, darbo krūvis turėtų būti adekvatus – ko dabar nėra, mažiau „rašto“ darbų, [reikėtų] 
kompiuterizuoti visas sistemas. Kad būtų prieinama kažkokia bazė apie pacientą: kas jam daryta, 
kokie tyrimai atlikti, kur jis randasi. Ir, aišku, atlyginimas – kad būtų didesnis“ (AL2). 

„Kad būtų mažesnis klinikinis darbo krūvis. Norėtųsi, kad jo būtų mažiau, kad būtų galima spėt ir 
kažkokią mokslinę veiklą daryt, kurios aš šiuo metu daryti negaliu“ (AL5).  

Iš kitos pusės, gydytojai lygina darbo krūvių skirtumus Lietuvoje ir kitose ES šalyse.  

„Darbo krūviai Lietuvoje yra daug mažesni negu Anglijoje, labiau pakenčiami, nes ten labiau 
sekinantis darbas būdavo“ (AL6). 

Kita vertus, išreiškiama nuomonė, jog idealios darbo sąlygos mūsų šalyje yra: „tokios, kurios 
sudaromos ekstrasensams, burtininkams, astrologams, raganoms ir t. t.“ (AP2). Kitaip tariant, geros 
(idealios) darbo sąlygos kuriamos asmenims, kurie užsiima netradicine medicina, kaip individualaus 
verslo veiklos sfera. O oficialiosios medicinos atstovai dėl minėtų biurokratinių apribojimų savo 
gydomojoje veikloje dažnai varomi „į kampą“. 

Rezultatų apibendrinimas. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog tarp medikų 
yra susiformavusi nuostata, kad sudaryti geras darbo sąlygas dėl didelio popierizmo ir 
biurokratizmo oficialiose medicinos įstaigose (ypač valstybiniame sektoriuje) yra sudėtinga.  

„Gerai, kad būtų daugiau laiko [skiriama pacientui] ir mažiau popierizmo“ (AL3).  



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ INTEGRACIJOS DARBO RINKOJE TENDENCIJŲ RAIDA EKONOMIKOS  
PAKILIMO / NUOSMUKIO SĄLYGOMIS 

42 

Esant itin aukštiems šiuolaikinio gyvenimo tempams, idealios darbo sąlygos medicinos įstaigose 
vargu ar įmanomos. Aprašyti idealias (labiausiai tenkinančias) medikų darbo sąlygas būtų gana keblu, 
nes skirtingi gydytojai gali jas traktuoti labai nevienodai. Tačiau Lietuvoje, matyt, gana gerai tiktų 
toks trumpas idealių darbo sąlygų apibūdinimas:  

„Vienas etatas; viena darbovietė, adekvatus atlyginimas“ (AP4).  

Tai padėtų mūsų medikams išvengti ypač didelio darbo krūvio (1,5 etato) dviejose ir neretai trijose 
darbo vietose. Akivaizdu, kad tokia trumpa, bet taikli galimos karjeros scenarijaus interpretacija yra 
būdinga medikams, kurie lygina savo galimybes atsižvelgdami į užsienio šalių patirtį. 

Sprendžiant iš gana dažnai pasitaikančių darbo keliose darbovietėse atvejų, galima daryti išvadas 
apie išaugusį medikų darbo krūvį. Rekordininkė yra viena tyrimo dalyvė, kuri apklausos metu dirbo 
net penkiose darbo vietose, o suminis jos darbo krūvis siekė 1,5 etato19. Tačiau tyrimas parodė, kad 
keliose darbo vietose dirba tikrai ne absoliuti dauguma medikų, kaip tai atrodo iš masinėje spaudoje 
įsigalėjusios ir propaguojamos nuostatos. Be to, darboviečių skaičius automatiškai nesuteikia 
informacijos apie realų respondentų darbo krūvį. Gali būti taip, kad gydytojų užimtumas vienoje darbo 
vietoje prilygsta darbo krūviui 1,5 etato keliose darbovietėse. Deja, apie pačių respondentų suminį 
faktinį darbo krūvį, išreikštą darbo dienomis arba valandomis, mūsų tyrime nebuvo klausta. Galima 
daryti logišką prielaidą, jog keliose darbovietėse dirba tie medikai, kurių vidutinis darbo krūvis 
vienoje darbo vietoje yra mažesnis ir nepatenkina jų poreikių. 

Galima teigti, kad daugumos medikų karjeros negalima įsivaizduoti be jų užimtumo viešajame 
sektoriuje. Čia pastovus atlyginimas, socialinės garantijos, užtikrintos ir patikimos atostogos. 
Viešojoje įstaigoje specialistui nereikia rūpintis dėl pacientų srautų, tačiau viešajam sektoriui trūksta 
lankstumo ir gero darbo organizavimo. Prestižiškiausios valstybinės šalies įmonės yra sutelkusios 
aukštos kvalifikacijos specialistus. Didelėje įmonėje galima geriau derinti skirtingų profesijų gydytojų 
paslaugas. Privatus sektorius pasižymi didesniu lankstumu ir geresniu darbo organizavimu, nėra tokių 
didelių eilių, gerokai aukštesni medikų oficialūs atlyginimai. Tačiau paslaugų kainos yra itin aukštos, 
todėl didelei daliai mažesnes pajamos turinčių šalies gyventojų jos neprieinamos. Nepaisant to, 
privačiame sektoriuje nėra tradicijos atsiskaityti su gydytojais neoficialiai.  

Viena iš konkurencijos tarp gydytojų priežasčių – geranoriškumo stoka. Tačiau iš kitos pusės, 
dalis tyrimo dalyvių išskiria draugišką konkurenciją, kuri skatina tobulėti bendradarbius, kolegas bei 
palaiko gerą mikroklimatą kolektyve. Konkurenciją tarp gydytojų mažina medicinos studijų srities 
specialistų trūkumas, nors situacija skirtingų profesijų lygmenyje gali skirtis. Be vidinės konkurencijos 
medikų kolektyvuose reiškiasi ir išorinė konkurencija tarp gydymo institucijų. 

Lietuvoje gydytojų ir pacientų tarpusavio santykiai yra pakankamai šilti. Kita vertus, galimi 
konfliktai sietini su sudėtingomis darbo sąlygoms atskirose medicinos įstaigose. Veiksniai, kurie 
sukelia įtampą tarp gydytojų ir pacientų – dideli darbo krūviai, viršvalandžiai, pernelyg didelis 
popierizmas bei maži atlyginimai. 

3.3. Darbo vietų būklės ir kaitos analizė, darbo paklausos ir pasiūlos santykis 
Kiekvienas gydytojas siekia turėti patrauklią, jo kvalifikaciją atitinkančią darbo vietą. Šiuos 

lūkesčius vaizdingai atspindi mūsų atlikto tyrimo rezultatai. 

 „Mane tenkintų mano kvalifikaciją atitinkanti darbo vieta. T. y. įranga, laboratorinių tyrimų 
galimybės, kitos diagnostinės galimybės. Mane tenkintų šviesios, jaukios, švarios, šiltos patalpos. 
Mane tenkintų reglamentuotas darbo krūvis, tinkamas atlyginimas, geri santykiai kolektyve“ (AL10). 

                                                 
19 Po apklausos surinkta papildoma informacija.  
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Labiausiai patikusi darbovietė (šilčiausi gydytojų prisiminimai). Darbo vietų kaita atskirose 
medicinos įstaigose – tai tik sausa statistika, tačiau bene kiekvienas medikas savo profesiniame 
gyvenimo kelyje gali išskirti darbovietes, kurios jam kelia šilčiausius prisiminimus. Klausimas apie 
šilčiausius gydytojų prisiminimus darbovietėje svarbus tuo, kad padeda giliau atskleisti medikų karjerą 
lemiančius veiksnius. Atsakant į klausimą „Kuri jūsų darbovietė paliko šilčiausius prisiminimus?“ 
paminėtos įvairios šalyje esančios gydymo įstaigos (pvz. buvusi Šv. Jokūbo ligoninė Vilniuje, 
Raseinių ligoninė, Geležinkeliečių ligoninė Kaune, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, pirmoji 
darbovietė, VU Onkologijos instituto urologijos skyrius). Teigiama, kad besiformuojantis naujas 
kolektyvas paliko šilčiausius prisiminimus. Labai svarios yra priežastys, su kuriomis siejami gydytojų 
šilčiausi prisiminimai labiausiai patikusioje darbovietėje. Geriausi prisiminimai darbo karjeros 
laikotarpiu dažniausiai susiejami su draugiškais tarpusavio santykiais darniame kolektyve bei gera 
darbo aplinka. Vienas iš tokių darnaus kolektyvo pavyzdžių buvusi Šv. Jokūbo ligoninė Vilniuje.  

„Tai nedidelis kolektyvas – darnus tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas. Visa tai 
pozityviai veikė pacientą“(AP7).  

Įdomu, kad šilta aplinka buvusiame medikų kolektyve priešpastatoma išaugusiai konkurencijai 
gydytojų darbo rinkoje:  

„Buvo visi draugiški, vienas kitam padėjom, tada nebuvo kovos už būvį. Nebuvo gyventojų 
prisirašymo, būdavo apylinkės, nekonkuruodavom kaip dabar. O dabar, daktaras išeina atostogų, ir 
[žiūrėk] dalis jo pacientų [prisirašo] pas kitą gydytoją“ (LL4).  

Taigi draugiškas bendradarbiavimas priešpastatomas išaugusiai konkurencijai. Pablogėjęs 
mikroklimatas darbo vietoje – viena iš priežasčių, kodėl atskiri tyrimo dalyviai prioritetą vertinat 
darbo vietą teikė pirmajai darbovietei. Kita vertus, čia, matyt, tiktų teiginys, kad nemažai daliai 
žmonių šilti prisiminimai pirmoje darbo vietoje, kaip ir pirmoji meilė, niekados neišblėsta. 
Pradedančių gydytojų teigiamus įspūdžius pirmoje jų sveikatos priežiūros įstaigoje sustiprino 
jaunatviškas idealizmas ir entuziazmas. Tikėtina ir tai, jog prioritetą dėl šilčiausių prisiminimų 
dabartinei darbovietei reikėtų sieti su sėkmingu profesinės karjeros, palankaus mikroklimato bei 
patrauklių darbo sąlygų derinimu. 

Gydytojų veiklos trikdžiai darbo vietoje. Negatyvūs darbo sąlygų darbo vietoje vertinimo 
aspektai glaudžiai susiję su tyrimo dalyvių išskirtais gydytojų darbą trukdančiais veiksniais. 
Tyrimo duomenimis, labiausiai medikų darbą trikdo dideli krūviai bei žemi atlyginimai, 
atskirose sveikatos priežiūros institucijoje svarbus darbinės veikos trukdymo veiksnys taip pat 
yra atsilikusios technologijos (sena įranga).  

 
„Vargina tas juodas darbas, kurio nesimato. <...> pvz., smulki trauma, smulki „girta“ [girto žmogaus] 

trauma. Tai felčerio darbas, o aš tobulinausi Niujorko klinikoje, Vokietijoje, kt. <...> Kas reglamentuoja, kad 

galėčiau šito darbo nedirbti? <...> Nuo juodo ir smulkaus darbo gal reikia pradėti savo profesinį kelią, o šiai 

dienai aš jau nebenorėčiau jo dirbti: nenorėčiau siūti žaizdų ar dėti gipso. <...> Norėčiau dirbti tai, ką žinau, 

ką išmokau, ko kiti negali padaryti. Bet šito aš negaliu daryti, nes mes nesame rajoninė ligoninė. Pas mus yra 

nedideli srautai. Galėčiau laparaskopinę išvaržą (ar dar kažką tokio) padaryti triskart per dieną, o dabar 

padarau kartą per savaitę“ (MT3). 

„Manau, kad didžiausia betvarkė yra chirurgijoje. Gydytojai labai apkrauti. Na, jeigu tu dvi paras 

išdirbai, tai koks tu chirurgas?“ (MT4).  

„Visiškai nesureguliuoti darbo krūviai, pvz., pačiu užimčiausiu metu ligoninėje paliekamas budėti 

internas ar gerokai pagyvenusi gydytoja“ (AP2). 
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Tarp kitų darbo trukdžių svarbios ir tarpusavio santykių problemos. Tarp atsakymų minimi:  
 
 

,,<...> pacientų ir personalo išankstiniai nusistatymai“ (MT2).  

„Sunkiausia darbo dalis – bendravimas su pacientų artimaisiais“ (MT5). 

„Lietuvoje pasitaiko papildomo atsidėkojimo atvejų, tačiau reanimacijos skyriuje ne taip dažnai. Tokia 

atsidėkojimo forma stipriai gadina santykius tarp gydytojų ir pacientų. Be to, ir atlyginimai šiame skyriuje yra 

aukštesni negu kituose. Tačiau geriausia padėka yra moralinis džiaugsmas ir suteikta pagalba“ (MT5). 

 
Darbo paklausos ir pasiūlos santykis, darbo vietų užpildymo galimybių analizė šalies regionuose. 

2010 m. darbo biržos duomenimis sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje šalies mastu buvo 
įregistruota 3805 bedarbiai ir 1559 laisvos darbo vietos. Vertinant absoliutiniais rodikliais, daugiausia 
bedarbių ir laisvų darbo vietų buvo registruojama Kauno ir Vilniaus apskrityse. Tačiau kadangi 
nagrinėjamos apskritys labai skiriasi savo dydžiu, įregistruotų darbo vietų nuolatiniam darbui ir 
bedarbių skaičiaus (darbo paklausos ir darbo pasiūlos) santykis gerokai objektyviau atspindi esamą 
situaciją. Darbo paklausos ir pasiūlos santykio analizė darbo biržos duomenimis rodo žemesnes nei 
vidutines sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų įsidarbinimo galimybės didžiosiose šalies 
apskrityse (3.4 pav.). 

3.4 pav. Įregistruotų darbo vietų nuolatiniam darbui ir bedarbių skaičiaus santykis  
pagal apskritis 2010 m. (proc.) 
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Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys. 
 
Vadinasi medikų karjeros galimybės didžiosiose šalies apskrityse (miestuose) apskritai yra 

sudėtingesnės, nes darbo rinka labiau užpildyta šios srities specialistais. Kita vertus, negalima daryti 
išvados, kad visose mažesnėse apskrityse sveikatos apsaugos specialistų įsidarbinimo galimybės 
geresnės. Ryškios išimtys – Marijampolės ir Tauragės apskritys, kur darbo pasiūlos ir paklausos 
santykis buvo žemiausias (2010 m siekė tik apie ketvirtadalį), nors Telšių apskrityje jis buvo 
aukščiausias (67 proc.). Galima teigti, kad medikų darbo pasiūla ir paklausa regionuose yra labai 
nesubalansuota, kadangi ieškančių darbo sveikatos priežiūros specialistų įsidarbinimo galimybės čia 
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skyrėsi net apie 2,5 karto (didžiausios jos 2010 m. buvo Telšių apskrityje, mažiausios – minėtose 
Marijampolės ir Tauragės apskrityse). 

Palankiausios sąlygos įsitvirtinti darbo rinkoje sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 
specialistams buvo 2008 m., kai laisvų darbo vietų lygis siekė 1,4 proc. (3.5 pav.). Nors šalyje  iki 
2009 m. laisvų darbo vietų vidutiniškai buvo daugiau nei medicinos ir socialinio darbo sferoje, tačiau 
per ekonominę krizę įsidarbinimo skirtumai beveik išnyko, nors santykinės įsidarbinimo galimybės 
sumažėjo. Laisvų darbo vietų lygis siekė tik apie 0,5 proc.  

3.5 pav. Laisvų darbo vietų lygio rodiklio dinamikos palyginimas Statistikos departamento duomenimis (proc.) 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
 
Pažangiausi (pirmaujantys) gydymo centrai ir ligoninės Lietuvoje. Laisvų darbo vietų užpildymo 

galimybės yra labai susijusios su darbovietės patrauklumu. Vertinant medikų profesinę karjerą bėgant 
laikui, galima išskirti keletą apklaustųjų grupių, kurie išskyrė patraukliausią darbovietę. Vienai gydytojų 
grupei šilčiausius prisiminimus paliko pirmoji darbovietė, antroji grupė – juos sieja su paskutiniąja 
(dabartine) darboviete. Kita vertus, gana dažnai šilčiausius prisiminimus medikams sukėlė darbovietė, 
kuri yra jų karjeros tarpsnyje tarp pirmosios ir paskutiniosios (dabartinės) darbo vietos. Didelė dalis 
gydytojų tiesiog neįvardija patraukliausios sveikatos priežiūros paslaugų įmonės pirmąja ar dabartine. 

Tyrimo informacija apie šilčiausius gydytojų prisiminimus persipina su veiksniais, turinčiais 
įtakos jų profesinei aplinkai darbo vietoje. 

Medikų profesinio tobulėjimo požiūriu, patraukliausios darbo vietos yra sukuriamos 
pažangiausiose gydymo įstaigose. Todėl mūsų atliktos sociologinės apklausos duomenimis tikslinga 
įvertinti padėtį šiuo tyrimui svarbiu aspektu. Prie pažangiausių gydymo centrų tyrimo dalyviai 
dažniausiai priskyrė Kauno akademines klinikas ir Vilniaus Santariškių universitetinę ligoninę.  

„Išskirčiau Santariškių ligoninę, ten iš tikrųjų yra labai rimtų sričių, kuriose ji be abejonės yra 
lyderė. Tai, tarkime, onkologija, kardiologija, angiochirurgija. Kauno klinikose yra kardiochirurgija 
stipri“ (MT1).  

„Ten visi mokslo korifėjai yra. [Šiuose centruose yra]: ir patirtis, ir žinios, ir aparatūra – viskas, 
kas geriausia“ (LL2).  

Tokiais žodžiais tyrime dalyvaujantys medikai dažniausiai apibūdina pažangiausių šalies gydymo 
įstaigų veiklą.  
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„Kauno klinikos nėra aukštesnio lygio pagal aprūpinimą už Santariškių, tačiau kol kas 
Santariškės neturi traumatologijos, neurochirurgijos [skyrių]. Kol kas Vilniuje nėra tokios ligoninės, 
kurioje būtų viskas, tačiau greitai Santariškės visa tai turės“ (MT5).  

Pabrėžiama, kad šios gydymo institucijos gauna išskirtinai gerą finansavimą iš Lietuvos biudžeto.  
Be minėtų įstaigų buvo išskirtos ir kitos gydymo institucijos: Klaipėdos universitetinė ligoninė, 

Naujagimių reanimacijos skyrius VUVL Santariškėse, N. Vilnios Respublikinė Psichiatrijos Ligoninė, 
Vilniaus onkologijos institutas, Panevėžio Respublikinė ligoninė, Klaipėdos ligoninė, Vilniaus 
greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, privataus gydymo centras Vilniuje, Grybo gatvėje.  

Apibendrinant tyrimo analizės rezultatus, galima teigti, kad absoliuti dauguma tyrime dalyvavusių 
gydytojų įvardija vienokius ar kitokius pažangiausius gydymo centrus Lietuvoje. Kita vertus, derėtų 
įsiklausyti į išmintingą pastebėjimą, kad pažangiausios gydymo įstaigos šalyje yra „<...> ten, kur 
dirba padorūs gydytojai“ (AP2).  

3.4. Sveikatos priežiūros specialistų užimtumo tendencijų ir būklės įvertinimas 
Darbuotojų skaičius ES šalyse ir kokybiniai gydytojų užimtumo aspektai vertinant jų santykį su 

pacientais. Sveikatos priežiūros specialistų užimtumas priklauso nuo darbo vietų kūrimo galimybių 
šiame sektoriuje. Pastarosios skirtingą pajamų lygį turinčiose šalyse yra nevienodos, todėl tiriant 
padėtį formuluojame išankstinę nuostatą, jog ES šalys, kurios paprastai yra turtingesnės, turinčios 
aukštesnį užimtumą, yra linkusios skirti santykinai daugiau lėšų sveikatos apsaugai. Siekiant įvertinti 
situaciją išskyrėme 4 ES šalių grupes:  

 Šalys, kur investicijos į sveikatos apsaugą (BVP dalis) ir bendras gyventojų užimtumas viršija 
ES vidurkį: Portugalija, Vokietija, Danija, Nyderlandai, Švedija, Suomija, Jungtinė Karalystė, 
Slovėnija, Austrija (9  valstybės). 

 Šalys, kur investicijos į sveikatos apsaugą (BVP dalis) ir bendras gyventojų užimtumas 
santykinai yra žemesnis už ES vidurkį: Malta, Bulgarija, Vengrija, Lenkija, Estija, Lietuva, 
Latvija, Rumunija, Slovakija (9 valstybės). 

 Šalys, kur investicijos į sveikatos apsaugą (BVP dalis) yra santykinai didesnės už ES vidurkį, 
o gyventojų bendras užimtumas yra žemesnis: Italija, Graikija, Belgija, Prancūzija, Airija, 
Ispanija (6 valstybės). 

 Šalys, kur investicijos į sveikatos apsaugą (BVP dalis) yra žemesnės už bendrą ES vidurkį, o 
gyventojų užimtumas yra didesnis: Kipras, Čekija, Liuksemburgas (3 valstybės). 

Skaičiavimai pagal žemiau pateikto paveikslo duomenis rodo (3.6 pav.), kad dviejuose 
trečdaliuose ES šalių sveikatos apsaugai skiriamą lėšų dalį galima sieti su bendromis gyventojų 
užimtumo galimybėmis. Šiuo atveju pasitvirtina bendra nuostata, jog aukštesnis užimtumas ir jį 
lemiančios geresnės gyventojų gerovės sąlygos šalyse sąlygoja geresnes galimybės skirti didesnę dalį 
lėšų sveikatos apsaugai (1 šalių grupė), o blogesnė padėtis darbo rinkoje atitinka žemesnį šių išlaidų 
lygį (2 šalių grupė). Pastarųjų šalių grupei priskirtina ir Lietuva. Likusiais atvejais pastebimi didesni ar 
mažesni nukrypimai nuo tipiškai vertinamos situacijos (3–4 šalių grupės). Tačiau išsamiau vertinant 
situaciją, svarbūs ne tik formalūs rodikliai, susiję su sveikatos priežiūros specialistų darbo vietų 
kūrimo galimybėmis, ypač reikšmingi ir kokybiniai gydytojų užimtumo aspektai, kuriuos lemia 
medikų ir jų pacientų tarpusavio santykiai. 
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3.6 pav. ES šalių sveikatos priežiūrai skiriamų išlaidų ir bendro užimtumo lygio palyginimas 2009 m. (proc.) 
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Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, Global Health Organization, http://apps.who.int/ghodata/?vid=710. 
 

Gydytojų santykiai su pacientais Lietuvoje ir užsienyje. Gydytojų santykius su pacientais 
Lietuvoje ir užsienyje apklausos dalyviai vertino gana įvairiai. Todėl vienareikšmiškai visais atvejais 
atsakyti, kur jie yra palankesni, negalima. Tyrimas rodo, kad tarpusavio santykiuose yra svarbi 
lygiateisės partnerystės plėtra. 

„Lietuvoje pacientas prieš gydytoją labai nusižeminęs. Šitų santykių Vokietijoje nėra. Pacientas ir 
gydytojas yra partneriai“ (AL7).  
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Didesni užsienio šalių pacientų poreikiai bei priekabesnis jų požiūris dėl detalesnės informacijos 
apie galimą gydymo eigą ir su tuo susiję tarpusavio santykiai taip pat vertinami skirtingai.  

„Lietuvoje tie santykiai yra labai geri palyginus. Pacientai pas mus yra geri, su jais viskas tvarkoje. 
Tarkim [Anglijoje] pacientui žymiai daugiau yra aiškinama kas jam bus: kokia bus operacija, kokios 
gali būti komplikacijos, kuri operacijos dalis būtent gali sukelt komplikacijas“ (AL6).  

Nepaisant to, galima pagrįstai teigti, kad Lietuvoje gydytojų ir pacientų tarpusavio santykių 
kokybė nepriklausomybės metais gerokai išaugo.  

„Anksčiau pacientas turėdavo vykdyti gydytojo nurodymus, dabar jis turi savo teises ir pareigas“ 
(AP4).  

Kiti tyrimo dalyviai labiau akcentavo neigiamus gydytojų ir pacientų tarpusavio santykių aspektus 
(palyginti su užsienio šalimis).  

 
„Aš manau, kad Lietuvos pacientai labiau išlepę, Anglijoje pacientai kantresni, jei jiems pasakai, kad 

reikės palaukti tyrimų rezultatų ar eilės prie priėmimo pas specialistą. Anglijoje iš pacientų jaučiu didesnę 

pagarbą nei Lietuvoje“ (LL1).  

„Pacientai Lietuvoje po Pacientų gynimo įstatymo darosi net agresyvūs, kelia nenormalius reikalavimus ir 

be jokio pagrindo“ (AP7).  

„Lietuvoje gydytojas apie pacientą galvoja dažniausiai kaip apie žmogų, kuris jam suklydus, paduos į 

teismą. Taip pat Lietuvoje gydytojas, ypač vyresnės kartos, dažnai iš paciento tikisi piniginės padėkos“ (AL4).  

„Gydytojas [Vokietijoje], atėjęs į palatą, paduoda pacientui ranką, į kiekvieną pacientą žiūrima 

asmeniškai, o ne kaip į kažkokią ambulatorinę kortelę ar numerį palatoje“ (AP4).  

„Kitose šalyse – pacientai ir / ar artimieji pas gydytoją ateina visiškai juo pasitikėdami ir be jokių 

įtarinėjimų. Dirbant Vokietijoje net kalbos barjeras nebuvo esminė problema bendraujant su pacientais, nes 

ten vertinama tavo kvalifikacija, licencija, tavo darbas. Vokietijoje vienareikšmiškai nėra priimtina papildomai 

atsidėkoti už gydytojo darbą ir todėl gydytojas gali visiškai koncentruotis tik į savo darbą“ (MT5). 

 
Tiriamieji gydytojų santykiuose su pacientais akcentavo pačios sveikatos priežiūros sistemos 

svarbą.  

„Labai priklauso nuo sveikatos priežiūros sistemos. Pirmoji – amerikoninė, kai gydytojų 
atlyginimai yra labai dideli ir jie kontaktuoja su pacientu „nuo iki“. Tarkime, ateina pas mane 
pacientas į konsultaciją, aš su juo pabendrauju, išsitiriu ir, tarkime, paskiriu operaciją, po operacijos 
irgi žiūriu, ir jeigu kokios komplikacijos – aš esu atsakingas. Kitaip tariant, visą gydymą aš esu su juo. 
Imkime kitą sistemą – skandinavišką. Aš pacientą pakonsultuoju, paskiriu tam tikrus tyrimus, jis eina 
pas kitą specialistą, tas antras jį toliau siunčia pas trečią, jei jį reikia paguldyti – operuoja ketvirtas, 
po operacijos seka penktas. Lietuvoje sistemos nėra iš viso. Tu nežinai, kur pakliūsi. Pakliuvai į 
valdišką polikliniką, tai tave konsultuoja vienas, siunčia pas kitą. Privačioje klinikoje jau yra kaip 
Amerikoje – vienas gydytojas žiūri, gali pasiskambinti pasikonsultuoti, o jeigu tu neturi tokio gydytojo, 
esi kaip našlaitis. Trečia valstybės sistema yra mišri. Tai Vokietija, Olandija“ (MT1). 

Lietuvos sveikatos apsauga reformuojama pagal laisvos rinkos modelį, kai medicinos įstaigos 
verčiamos konkuruojančiomis bendrovėmis, kurių veikla matuojama pelnu ir pinigais. Pacientus 
pradedama vadinti ,,klientais“, o gydytojai tampa specialistais, teikiančiais vartotojams sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tradicinis gydytojų laikymas ypatingais (turinčiais visuomenėje aukštą prestižą, 
gebančiais priimti sprendimus, nuo kurių priklauso ar žmogus gyvens) suponuoja ir aukštesnius 
reikalavimus bei lūkesčius, susijusius su gydytojų elgesiu (tikimasi, kad jie vadovausis aukštesniais 
standartais nei kiti profesionalai). Tam ir egzistuoja medicinos etika. Tačiau iki šiol niekas taip ir 
nežino, už kokias konkrečiai sveikatos priežiūros paslaugas moka valstybė. Susirgęs žmogus paprastai 
puola į paniką – skambina visiems kaimynams ir draugams, gal kas pažįsta kokį gydytoją. Ir ne todėl, 
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kad nori išskirtinio dėmesio ar didelių patogumų. Tai – sklandžiai nefunkcionuojančios sveikatos 
sistemos pasekmė. Tik vėliau susimąstoma, kiek valstybė įvertino gydytojo dėmesį pacientui. 

3.5. Užimtumas sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje ES šalyse 
Pakankamai svarbūs yra sveikatos priežiūros sferos darbuotojų dalies tarp užimtųjų skirtumai ir 

kaitos tendencijos ES mastu. Esminis dėsningumas – sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sferos 
darbuotojų dalis tarp užimtųjų, nepaisant ekonominės krizės poveikio, daugumoje ES šalių 2008–2010 
m. išaugo (išskyrus Jungtinę Karalystę, kur stebimas labai nežymus šio rodiklio mažėjimas). 

Taip pat išskiriamos trys šalys, kuriose užimtųjų skaičius nepakito, tai – Švedija, Vengrija bei 
Latvija. Didžiausia sveikatos priežiūros darbuotojų dalis pastebima Norvegijoje – 2008 m. – 7,7 proc., 
2010 m. – 8,3 proc., aukštas šis rodiklis yra ir kitose Skandinavijos šalyse bei Vokietijoje. Mažiausia 
sveikatos priežiūros darbuotojų dalis pastebima Latvijoje (2008 m. – 3,5 proc., 2010 m. – 3,5 proc.), 
Rumunijoje (2008 m. – 3,1 proc., 2010 m. – 3,5 proc.) ir Kipre (2008 m. – 3,2 proc., 2010 – 3,2 proc.).  

Būtina pabrėžti, kad Lietuva pagal sveikatos priežiūros ir socialinio darbo darbuotojų dalį beveik 
atitinka ES vidurkį (2008 m. – 5 proc., 2010 m. – 5,6 proc.).  

3.7 pav. Vidutinė metinė sveikatos priežiūros ir  socialinio darbo veikloje dirbančių darbuotojų dalis tarp 
užimtųjų ES šalyse ir kandidatėse 2008 m. ir 2010 m. (EVRK 2) (proc.) 
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Šaltinis: Eurostato duomenys.  
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Nepaisant ekonominės krizės poveikio, daugumoje ES šalių ir kandidačių absoliutinis užimtųjų 
skaičius sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje augo. Nors Lietuva priskirtina prie šalių, kur 
šis rodiklis šiek tiek sumažėjo, tačiau nagrinėjamos ekonominės veiklos darbuotojų dalis bendroje 
užimtųjų struktūroje padidėjo (ankščiau pateiktas 3.7 pav.). Didžiausias užimtųjų skaičiaus pokytis 
aptariamoje veikloje 2008–2010 m. pastebimas Maltoje, Estijoje ir Liuksemburge (atitinkamai 22,5 
proc., 20,4 proc., 16,9 proc.). Prie valstybių, kuriose šis rodiklis mažiausias, priskirtinos Jungtinė 
Karalystė, Vengrija ir Latvija (atitinkamai -2,5 proc., -3,6 proc., -14,7 proc.). 

3.8 pav. Užimtųjų skaičiaus pokytis 2008–2010 m. sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje ES šalyse ir 
kandidatėse (EVRK2) (proc.) 
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Šaltinis: Eurostato duomenys.  
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Apibendrinat stebimas tendencijas darbo rinkoje, sudėtinga įvertinti kokiu mastu užimtųjų 
skaičiaus pokyčius veikia medikų migracija. Kita vertus, neabejotina, kad įvairių profesijų 
kvalifikuotų specialistų migracija nuskurdina neturtingas ES šalis ir didina socialinę jos gyventojų 
diferenciaciją. Todėl būtų galima inicijuoti susitarimus dėl materialinių kompensacijų už protų 
nutekėjimą ES ribose, kur dėl nutekėjusių specialistų prarastos lėšos būtų skirtos  rengti naujus 
specialistus (medikus, socialinius darbuotojus ir pan.). Dėl ilgesnį laikotarpį užsitęsiančio kvalifikuotų 
gydytojų pasitraukimo iš mūsų šalies darbo rinkos gali nukentėti Lietuvos gyventojų sveikatos 
kokybė. Taigi vienos šalys klesti kitų sąskaita. Šalies gydytojų emigracijos problema plačiau aptariama 
kitame studijos skyriuje.  

3.6. Atlyginimai Lietuvoje ir Vakarų šalyse 
Darbo apmokėjimo būklė ir kaitos tendencijos Lietuvoje. Atlikdami palyginamąją uždarbio analizę 

tiriamoje ekonominėje veikloje šalies mastu, įsivedėme prielaidą, kad darbo apmokėjimo rodiklio 
dinamikos reikšmei sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sferoje esminės įtakos ekonominių veiklų 
rūšių klasifikatorių kaita neturi. Pastaroji prielaida įgalina atlikti darbo apmokėjimo rodiklio 
palyginimą per ilgesnį laikotarpį. Prielaidos pagrįstumą įrodo vidutinio šalies darbo apmokėjimo 
santykis su darbo užmokesčiu sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje, kurio reikšmė pagal 
skirtingus ekonominių veiklų rūšių klasifikatorius 2006–2008 m. buvo vienoda, o 2005 m. skyrėsi 
palyginti nedaug. Stebima tendencija rodo, kad sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje 
dirbančių žmonių darbo užmokesčio skirtumai palyginti su šalies vidurkiu per visą 1995–2010 m. 
laikotarpį gerokai sumažėjo (3.9 pav.).  

Iki Rusijos krizės ir netgi jos metais, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo darbuotojų darbo 
užmokestis didėjo gana sparčiai. 1995–1999 m. jo augimas siekė 2,2 karto, o 2000 m. – truputį 
sumažėjo (iki 824 Lt.). Dar 2,6 karto užmokestis augo 2000–2008 m. 2009 m. sveikatos priežiūros ir 
socialinio darbo darbuotojų darbo užmokestis kiek sumažėjo (iki 2098 Lt.), tačiau šis pokytis palyginti 
nedidelis. Darbo užmokesčio mažėjimas tęsėsi ir 2010 m. Nepaisant to, 2010 m. atlyginimas sveikatos 
apsaugos ir socialinio darbo sferoje jau buvo penkiais litais didesnės nei šalies vidurkis (lyginamų 
rodiklių reikšmės siekė atitinkamai 2004 ir 1999 Lt).  

3.9 pav. Vidutinio darbo apmokėjimo šalyje santykis su darbo užmokesčiu sveikatos priežiūros ir 
socialinio darbo veikloje (proc.) 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
 
Apskritai teigiama, kad Lietuvoje visuotinės darbo užmokesčio sistemos kaip ir nėra. Ši aplinkybė 

gerokai apsunkina darbo užmokesčio diferenciacijos reguliavimą tiek sveikatos apsaugos sektoriuje, 
tiek kitose valstybės administruojamose sferose. Seimo 2011 m. pavasario sesijos pabaigoje pateikti 
projektai, kuriais siekiama didinti sveikatos įstaigos vadovų atlyginimus, nors ligoninių žemesnės 
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grandies personalo algos – penkiskart mažesnės (Sysas, Darbo užmokestis Lietuvoje nereguliuojamas. 
Savaitė. 2011, Nr. 32.). Apie egzistuojančią betvarkę valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo 
apmokėjime plačiai kalbama populiarioje spaudoje (Lukaitytė, 2011-01-24, http://verslas.delfi.lt/.). 
Manytume, kad darbo apmokėjimo problema sveikatos apsaugos ir kituose ūkio sektoriuose yra ne 
tiek pats atlyginimo dydis, kiek nepagrįstai aukšta jo diferenciacija, skatinanti jaunų ir vidutinio 
amžiaus specialistų migraciją iš Lietuvos. 

Statistikos departamentui pradėjus naudoti Sodros duomenų bazę darbo apmokėjimo statistikai, 
atsivėrė galimybės nuodugniau ištirti darbo užmokesčio skirtumus dinamikoje ir profesiniu pjūviu. 
Pastebima, jog aukščiausias vidutinis mėnesinis gydytojų bruto darbo užmokestis pasiektas 2008 m. 
III ketvirtyje (4313,4 Lt), o mokytojų užmokestis tada siekė perpus mažiau – 2434 Lt. Aukščiausias 
mokytojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pasiektas lygiai po metų (2009 m. III ketv.) – 
2916,3 Lt. Per krizę gydytojų vidutinis darbo užmokestis pradėjo mažėti. Nepaisant to, gydytojų 
vidutinio uždarbio pokyčiai 2011 m. jau kito teigiama linkme. I–III ketv. šis darbo apmokėjimo 
rodiklis pastebimai padidėjo (nuo 3733 iki 3931 Lt.). 

3.10 pav. Gydytojų ir mokytojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis lyginant su šalies vidurkiu, Lt20 
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Šaltinis: Ketvirtiniai Statistikos departamento duomenys. 
 

Darbo užmokestis Vakarų šalyse. Medikų atlyginimai Vakarų šalyse gerokai aukštesni nei 
Lietuvoje. Tai skatina gydytojų emigraciją iš Lietuvos. Pavyzdžiui, Anglijoje prie geriausiai 
apmokamų specialybių priskirti anesteziologai, psichiatrai, psichoanalitikai, chirurgai bei odontologai 
(3.3 lentelė). Teigiama, kad medikai į pelningiausių profesijų viršūnę įsiveržia ne tik Didžiojoje 
Britanijoje, bet ir JAV. Ten gydytojai tradiciškai uždirba daugiausiai, rodo Amerikos Darbo rinkos 
statistikos biuro duomenys. Didžiausią atlyginimą JAV gauna chirurgai (2009 m. jų atlyginimas 
vidutiniškai siekė 45 tūkst. Lt per mėnesį) ir anesteziologai (45,2 tūkst. Lt per mėnesį). Jie lenkia net 
generalinius direktorius, kurių vidutinė alga 2009 m. siekė 35,7 tūkst. Lt per mėnesį, ir teisininkus, 
vidutiniškai uždirbusius 27,5 tūkst. Lt. (Geriausiai atlyginami darbai Lietuvoje.Veidas, 2011, Nr. 5). 

Santykinai žemesnis apmokėjimas už gydytojų darbą Lietuvos mastu pats savaime nėra tiesioginis 
jų darbinę veiklą trikdantis veiksnys. Tačiau jis glaudžiai susijęs su medikų darbine motyvacija ir 
palankios darbinės aplinkos formavimo galimybėmis skirtinguose medikų kolektyvuose. Lietuvos 
sveikatos priežiūros sistemoje tikrai egzistuoja nepagrįsta ir nekontroliuojama darbo užmokesčio 
diferenciacija.  

                                                 
20 Be individualių įmonių. 
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„Netvarka, kada žmogus sunkiai dirbdamas nuo ryto iki vakaro gauna mažą atlyginimą, o jo 
viršininkas gauna keliasdešimt kartų daugiau, dirbdamas gerokai mažiau“ (AP2). 

3.3 lentelė. Darbai Didžiojoje Britanijoje, už kuriuos daugiausiai mokama 

Darbas Atlyginimas per mėnesį, neatskaičius 
mokesčių (Lt) 

1. Didelių kompanijų direktoriai 33,3 tūkst. (17,7–66,6 tūkst.) 
2. Medikai (anesteziologai, psichiatrai, psichoanalitikai, chirurgai) 27,4 tūkst. (11,7–48,3 tūkst.) 
3. Lėktuvo pilotai 23,3 tūkst. 
4. Vyr. nacionalinės vyriausybės pareigūnai (diplomatai, 
parlamento nariai) 

21,4 tūkst. (13,2–23 tūkst.) 

5. Odontologai 20,5 tūkst. 
6. Finansininkai, finansų direktoriai 19,2 tūkst. (8,7–34 tūkst.) 
7. Vyresnieji policijos pareigūnai 18 tūkst. 
8. Kasybos / energetikos vadybininkai 18,2 tūkst. (12,5–21,18 tūkst.) 
9. Verslo / Finansų / Draudimo tarpininkai 18 tūkst. (7,7–15,1 tūkst.) 
10. Vyresnieji vietos valdžios pareigūnai 17,7 tūkst. (13,7–19,3 tūkst.) 

Šaltinis: „The Guardian“, Didžiosios Britanijos nacionalinio statistikos biuro kasmetinė uždarbio apklausa 
(Annual Survey of Hours and Earnings). 
 

Analizės rezultatų ir skirtingų duomenų šaltinių taikymo galimybių apibendrinimas, tiriant medikų 
padėtį darbo rinkoje. Pagal Eurostato duomenis, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sferos 
darbuotojų dalis tarp užimtųjų, nepaisant ekonominės krizės, daugumoje ES šalių 2008–2010 m. 
išaugo. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuva pagal sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 
darbuotojų dalį tarp visų užimtųjų beveik atitinka ES vidurkį (2008 m. – 5 proc., 2010 m. – 5,6 proc.). 
Tokiu būdu, mūsų nuomone, anksčiau spaudoje propaguoti teiginiai, kad Lietuvoje dirbo per daug 
gydytojų, nėra pakankamai pagrįsti. Šie teiginiai greičiau yra ne per didelio gydytojų skaičiaus, o 
optimalaus visų sveikatos priežiūros darbuotojų, užtikrinančių ir aptarnaujančių mūsų šalies sveikatos 
priežiūros sistemos funkcionavimą, santykio su gydytojų skaičiumi, kuris nėra pakankamai racionalus, 
klausimas. Mūsų atliktame sociologiniame tyrime taip pat pastebėta, kad Lietuvos medicinos sferoje 
egzistuoja vadovaujančio personalo perteklius. 

Tiriant medikų karjeros ir integracijos darbo rinkoje nuostatas, rekomenduotina įvertinti skirtingų 
statistinių rodiklių ir informacijos šaltinių taikymo galimybes. Tokia rodiklių taikymo galimybių analizė 
padėtų giliau atskleisti sveikatos apsaugos specialistų padėtį darbo rinkoje, išvengti nekorektiškų 
statistinių duomenų taikymo bei konkrečių nepaaiškinamų prieštaringų interpretacijų atvejų. 

Kita vertus, galima teigti, kad esamos statistinių šaltinių duomenų bazės yra pakankamos išsamiam 
sveikatos priežiūros specialistų padėties darbo rinkoje įvertinimui. Siekiant detaliai atskleisti medikų 
karjeros nuostatas bei ištirti poreikį darbo rinkoje, tikslinga būtų kartą per metus periodiškai atlikti 
sociologines apklausas. Jos galėtų tapti dalimi sveikatos apsaugos specialistų stebėsenos, kurią atliekant 
būtų nuosekliai derinami oficialūs statistiniai duomenys su apklausų metodu surinkta informacija. 

3.7 .Gydytojai pagal specialybę, amžių, lytį bei regionus Lietuvoje 
Bene svarbiausios sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo demografinės charakteristikos yra 

jų lytis ir amžius. Dėl oficialiosios statistikos duomenų stokos mūsų pateikiamas sveikatos priežiūros 
sistemos specialistų įvertinimas pagal amžių yra fragmentiškas. Be to, statistiniai duomenys apima 
informaciją ne tik apie gydytojus, bet ir apie kitus medicinos srities darbuotojus su aukštuoju 
išsilavinimu bei socialinės apsaugos specialistus, kurie santykinai sudaro nedidelę dalį. Statistikos 
departamento 2009 m. tyrimo duomenimis (3.11 pav.), daugiausiai sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos specialistų – net po ketvirtadalį – buvo pasiskirstę jaunesnio (25–34 ir 35–44 metų) amžiaus 
grupėse. Kas penktą šios srities specialistą galima priskirti 45–54 metų amžiaus grupei, vyresnio 
mažiaus grupių specialistų – gerokai mažiau (atitinkamai 14 ir 13 proc.). 
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3.11 pav. Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų pasiskirstymas pagal amžių 2009 m. (proc.) 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
 

Labai dažnai Lietuvoje kalbama apie medikų senėjimo problemą. Tačiau senėjimo požiūriu 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sektoriaus specialistų demografinė amžiaus struktūra yra 
palankesnė nei atskiroms kitoms sritims priskiriamų profesijų darbuotojų. Ypač daug vyresnio 
amžiaus specialistų žemės ūkyje, santykinai daug jų yra tarp švietimo specialistų (3.12 pav.). 
Situacijos palankumą užtikrina didesnis nei ankščiau minėtose švietimo srityse jaunų (25–34 metų 
amžiaus) sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų lyginamasis svoris (26,5 proc.). Panaši 
padėtis ryškėja analizuojant inžinerijos, gamybos ir statybos bei švietimo specialistų struktūrą, nors 
tarp jų santykinai daugiau pagyvenusio (55–64 metų) amžiaus žmonių. Kita vertus, socialinių, gamtos, 
matematikos bei kompiuterijos mokslus baigusių bei paslaugų sferos specialistų struktūra gerokai 
jaunesnė. Tačiau didele dalimi tai susiję su paskutiniais dešimtmečiais padidėjusiu specialistų rengimo 
bumu, kurio kai kurios tendencijos prasilenkia su realiais ūkio poreikiais. 

 
3.12 pav. Skirtingų sričių specialistų pasiskirstymas pagal amžių 2009 m. (proc.) 
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 Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 



GYDYTOJŲ INTEGRACIJA IR KARJEROS PROJEKTAVIMAS KINTANČIOMIS LIETUVOS DARBO RINKOS SĄLYGOMIS 

55 

Apie gydytojų pasiskirstymą pagal lytį galima spręsti iš Statistikos departamento darbo statistikos 
duomenų apie vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių. Galima teigti, kad per kelerius metus vyrų ir 
moterų pasiskirstymas išliko beveik nepakitęs. Pavyzdžiui, 2008 I ketv. Duomenimis, žmonių 
sveikatos priežiūros veikoje dirbo net 84,4 proc. moterų ir tik 15,6 proc. vyrų. Laikui bėgant situacija 
beveik nepasikeitė – 2010 IV ketv. šiame sektoriuje dirbo 84,3  proc. moterų, ir 15,7 proc. vyrų. 
Apytiksliai tik kas šeštas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas yra vyras, o moterys sudaro penkis 
šeštadalius užimtųjų. Tai rodo, kad sveikatos priežiūra, kaip ir švietimas, yra grynai moteriška 
paslaugų sektoriaus ekonominė veikla.  

Trumpai apžvelkime gydytojų pasiskirstymo pagal profesijas kaitą per ekonomikos pakilimą, kai 
Lietuva įstojo į ES. Gydytojų pasiskirstymas pagal specialybes Lietuvoje nuo 2004 m. keitėsi 
nevienodai (3.4 lentelė). Bendrosios praktikos gydytojų skaičius nuo 2004 m. iki 2008 m. išaugo 9,43 
proc., o štai genetikos specialistų padaugėjo daugiau nei 3 kartus. 

Chirurgijos, ortopedijos traumatologijos, anesteziologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, 
patologijos bei radiologijos specialybės gydytojų skaičius didėjo, visų kitų gydytojų skaičius iki 2008 
m. mažėjo. Sveikatos priežiūros administratorių ir statistikų nuo 2004 m. iki 2007 m. padaugėjo 32 
proc., o 2008 m. jų buvo šiek tiek mažiau. 

3.4 lentelė. Ekonomiškai aktyvių gydytojų skaičius pagal specialybes 2004–2008 m. 

Metų pabaiga 2004–2008 
Specialybės pavadinimas 

2004 2005 2006 2007 2008 POKYTIS 
Iš viso Lietuvoje 13397 13650 13510 13729 13403 0,04% 
iš jų:       
Šeimos (bendroji)  gydytojo praktika 1665 1730 1794 1844 1822 9,43% 
Vidaus ligos 3234 3127 3151 3076 3105 -3,99% 
Vaikų ligos 1341 1316 1270 1249 1255 -6,41% 
Dietologija 18 20 19 17 18 0,00% 
Chirurgija 846 830 864 867 857 1,30% 
Ortopedija traumatologija 322 324 330 325 339 5,28% 
Vaikų chirurgija 64 80 63 62 53 -17,19% 
Anesteziologija 589 609 600 647 664 12,73% 
Akušerija-ginekologija 778 777 801 777 744 -4,37% 
Oftalmologija 351 353 340 339 346 -1,42% 
Otorinolaringologija 292 288 291 286 293 0,34% 
Psichiatrija 592 604 594 596 578 -2,36% 
Genetika 4 5 10 9 16 300,00% 
Teisės medicina 68 64 57 62 58 -14,71% 
Fizinė medicina ir reabilitacija 398 398 403 414 423 6,28% 
Patologija 62 64 66 64 67 8,06% 
Laboratorinė medicina 95 93 88 89 94 -1,05% 
Radiologija 462 464 481 483 477 3,25% 
Medicinos gydytojo praktika 110 117 160 205 83 -24,55% 
Rezidentūra 1113 1327 1092 1296 1319 18,51% 
Epidemiologija 113 140 99 91 103 -8,85% 
Higiena 220 190 202 186 177 -19,55% 
Sveikatos priežiūros administratoriai ir statistikai 235 274 306 312 309 31,49% 
Kiti 425 456 429 433 203 -52,24% 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2009 m. 
 

Teritoriniai gydytojų poreikio patenkinimo skirtumai. Sprendžiant iš statistinių duomenų, 
gydytojai pagal šalies regionus pasiskirsto labai netolygiai (3.13 pav.). Ypač aukštas gydytojų 
skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, yra Kauno ir Vilniaus apskrityse (2010 m. duomenimis 
atitinkamai 56 ir 50). Žemiausias santykinis gydytojų poreikio patenkinimo 10 000 gyventojų rodiklis 
buvo Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskrityse (svyravo nuo 16 iki 21). Gydytojų poreikio 
patenkinimas Marijampolės apskrityje 3,5 karto mažesnis nei Kauno regiono gyventojams. Gydytojų 
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poreikio patenkinimas žemaitiškose šalies apskrityse (1994–2010 m.) netgi sumažėjo. Sprendžiant iš 
gydytojų skaičiaus, tenkančio 10 000 gyventojų, rodiklio gana spartaus ir ilgalaikio augimo Vilniaus ir 
Kauno apskrityse (1994–2010 m.), žmonių aprūpinimo gydytojais atotrūkis didžiosiose ir mažosiose 
šalies apskrityse akivaizdžiai išaugo. 

3.13 pav. Gydytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, Lietuvos apskrityse 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenų bazėje esantys Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 
duomenys. 

Apibendrinant statistinius duomenis galima teigti, kad skirtingų sričių specialistų pasiskirstymas 
pagal amžių yra labai netolygus. Gydytojų senėjimo požiūriu, sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos sektoriaus specialistų demografinė amžiaus struktūra yra palankesnė nei žemės ūkio ir 
švietimo srityse, kur optimalią kartų kaitą užtikrinantis jaunų ir pagyvenusių žmonių santykis – ypač 
nepalankus (santykinai mažiau jaunų žmonių). Iš santykinio gydytojų poreikio patenkinimo 
pasiskirstymo pagal apskritis peršasi išvada, kad mažesniuose šalies regionuose sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas – gerokai mažesnis. Nepalankiausia situacija yra Suvalkijos ir Dzūkijos 
gyventojams, kuriems sulaukti kvalifikuotos gydytojo pagalbos sunkiausia dėl specialistų stokos, 
nekalbant jau apie tai, jog ypač sudėtinga ją gauti kaimuose gyvenantiems žmonėms. Neigiami 
pokyčiai ir esama situacija rodo regioninės žmonių sveikatos priežiūros politikos nebuvimą. 
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4. Lietuvos gydytojų karjeros galimybės ir tikrovė 

Tiriant žmogaus karjerą, galima pažinti visuomenėje vyraujančius socialinius procesus. Už atskirų 
žmonių karjeros slypi socialinės struktūros (gamybinė, teritorinė), su visais joms būdingais 
prieštaravimais. Kokia yra tų socialinių struktūrų tarpusavio sąveika ir kiek jos veikia žmonių karjerą? 
Kiek sociologai gali operacionalizuoti šį poveikį, kokiomis sąvokomis ir tyrimais aprašyti? 

Karjeros sampratos aiškinimas Lietuvos tyrėjų darbuose pastaruoju metu išgyvena savotišką 
renesansą. Susidomėjimas didelis, darbų daug. Vadybos mokslo plėtra ypatingą dėmesį skiria 
profesinei karjerai bei ją sąlygojantiems veiksniams. Karjera įvairiausioje literatūroje nusakoma kaip 
nuolatinio darbo nuosekli tąsa arba kaip viso gyvenimo įvairių vaidmenų patirties seka (Valackienė, 
2003). Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su saviraiška ir 
individualiu profesiniu tobulėjimu bei atspindinti asmenybės gyvenimo viziją, stilių (Karjeros 
projektavimo vadovas, 2005; Laužackas, 2005; Kučinskienė, 2003). Žmogus vysto savo karjerą tiek 
individualioje, tiek socialinėje sferoje, todėl karjera priklauso ir nuo individualių pastangų, asmeninių 
sugebėjimų, ir nuo asmenį supančios, o kartu ir veikiančios aplinkos21. 

Sociologai labiau linkę karjerą sieti su socialiniu mobilumu, kuris reikalauja pripažinti ne tik 
asmenybės reikšmę, bet ir socialinių sąlygų vaidmenį, individų galimybes įgyti vienokias arba kitokias 
socialines pozicijas. J.H.Goldthorpe ir R.Eriksonas (plačiau žr. Česnavičius, 1999) atrado, kad Europoje 
mobilumas yra multi-dimensinis procesas, kurį sąlygoja ne tiek vertikalioji arba hierarchinė socialinių 
klasių struktūra, kiek skirtumai tarp ūkio sektorių bei rinkoje. Jie pademonstravo, kaip mobilumo 
procesai skiriasi tarp tautų, ir padarė išvadą, kad valstybės politika veikia socialinį mobilumą. 
Industrinėse visuomenėse socialinis mobilumas yra intensyvesnis, o vertikalusis mobilumas, 
suprantamas kaip kilimas socialiniais laiptais, kur kas aktyvesnis nei atvirkštinė tendencija. Didelis 
socialinis mobilumas Vakarų šalyse padeda išsaugoti liberalių demokratijų stabilumą, įstatymiškai 
reguliuojant esamą materialinę bei statusų nelygybę, mažinant tikimybę pavienėms socialinėms grupėms 
ginti savus interesus. Todėl sociologams klausimas apie karjerą yra nukreiptas į pasiekimų struktūrą, 
kuri greičiausiai atspindi tam tikras organizacines taisykles. Profesijos pasirinkimas, tėvų profesijos 
perimamumas, profesijos prestižas, atlyginimas, išsimokslinimas ir ateities perspektyvos yra tapę 
neatsiejamais karjeros ir socialinio mobilumo atributais. 

Ateities perspektyvos yra matuojamos, klausiant respondentus apie jų šansus kilti karjeros laiptais 
tiek toje pačioje firmoje, tiek keičiant darbdavį. Kitas šios dimensijos klausimas yra apie konkretų 
„karjeros laiptelį“, kurį užima respondentas. Trečias klausimas (bei aspektas) tiria darbo vystymąsi, 
vertinant darbo užduočių kitimą (jų paprastėjimą ar profesinį sudėtingumą). Ketvirta – tai nuolatinio 
atlygio didėjimo buvimas. Įvardijama darbo sritis, kurioje tikimasi ypač aiškių skirtumų tarp tarnautojų ir 
darbininkų. Šiuo aspektu skiriami tie, kurie negauna algos padidinimo, ir visi kiti, kurių atlyginimai 
keliami bendra tvarka, asmeniškai, formaliai arba neformaliai, fiksuotai laike ar bet kada. Klausimai 
susieja ateities perspektyvas ir įdarbinimo / darbo sąlygas. Tarnautojai yra linkę siekti karjeros, kad 
padidintų savo pajamas, o darbininkai – stipriau susisieti su darbo sutartyje nurodytomis sąlygomis 
(griežtu atlygio ir darbo valandų ryšiu, mažomis galimybėmis daryti karjerą ir pan.) (Česnavičius, 1999). 

4.1. Gydytojo profesijos pasirinkimas 
Visuomenėje kiekvienos profesijos pasirinkimas (tiksliau tariant, gebėjimas įgyti kokią nors 

profesiją), net ir primityviuose darbuose, suponuoja elgesio normas, kurioms beveik neįmanoma 
pasipriešinti. Šių normų laikymasis paprastai toks pat svarbus individo profesinei karjerai kaip 
išsimokslinimas ar kompetencija. Max’as Weber’is apibrėžė klasę, atsižvelgdamas į individo pagrįstus 
lūkesčius iš gyvenimo. Kitaip tariant, individo padėtis suteikia jam tam tikrų tikimybių, t. y. gyvenimo 
galimumų, kurių tikimasi visuomenėje. 

                                                 
21 Savarankiško mokymosi medžiaga, prieiga per internetą: http://www.aikos.smm.lt/html/2/108451.html. 
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Gydytojo profesijos pasirinkimo veiksniai. Gydytojo darbo nauda visuomenei, noras padėti 
žmonėms, aukštas gydytojo profesijos prestižas, be abejonės, yra vieni svarbiausių veiksnių renkantis 
gydytojo profesiją. Be to, tėvų įtaka, medikų šeimoje ar giminėje buvimas taip pat turi svarbią reikšmę. 

Gydytojo profesijos prestižą mūsų tyrimo informantai mini: 
 

,,Iš visų mokslų sričių, pagalvojau, kad medicina yra artimiausia sritis žmogui ir arčiausiai žmogaus, nes 

tai liečia kiekvieną iš mūsų. Žinios apie save, apie savo organizmą, bent jau minimalios, yra būtinos 

kiekvienam išsilavinusiam žmogui. Kitas dalykas, ir šeimoje buvo medikų. Apie mediciną galvojau dar prieš 

baigdamas mokyklą, gerokai anksčiau ir tendencingai ruošiausi tam – medicinos studijoms ir mediko keliui. 

Kita vertus, mačiau, kad gydytojo prestižas yra pakankamai didelis visuomenėje – tai irgi iš dalies buvo svarbi 

motyvacija“ (AL1). 

,,Prieš baigdamas paskutiniais metais mokyklą, kalbėjausi su tėvu, kai pasakiau, kuo noriu būti, pasakė 

gerai, šie žmonės prie bet kurios valdžios reikalingi. O  valgyti norisi visada“ (MT2). 

 
Tėvai dažniausiai palaikė gydytojų specialybę pasirinkusius vaikus. Tačiau pasitaikydavo ir 

negatyvių vertinimų.  

,,Tėvas pasakė: ar stoji į mediciną, ar šoki nuo tilto, man tas pats. Ir penkiolika metų jis mano 
pasirinkimo netoleravo. Sakė, stok į ekonomiką ir neišsidirbinėk“ (MT4). 

Vienus respondentus paskatino gydytojų darbo nauda visuomenei. Tačiau pasitaiko atvejų, kai 
gydytoju norima tapti dėl šeimoje buvusių netekčių ar labai rimtų ligų atvejų. 

(Ne)Politiniai išskaičiavimai – specifinis medicinos bruožas, kurį žmonės vertina: 
 

,,Nenorėjau į Afganistaną važiuot kariaut. 1982 m. pradėjau studijuot, ir tie, kurie mokėsi Medicinos 

Akademijoj arba Žemės Ūkio Akademijoj, jiems nereikėjo į Afganistaną tarnaut eit. O pats esu stalius, dirbau 

staliumi visą laiką. Mano tėtė buvo stalius“ (AL7). 

,,Tarybiniais laikais tai buvo viena iš perspektyviausių specialybių. Ir specialybė įdomi, ir pragyvenimas 

visai neblogas. Tai buvo nepolitizuota specialybė. Tam, kad tu karjerą darytum, nereikėjo stoti į kokį KGB ar 

panašiai. Kariuomenėje iš viso nebuvau. Tai buvo visapusiškai gera specialybė“ (MT1). 

 
Individuali  svajonė. Per interviu tyrimą paaiškėjo, kad dalis informantų norėjo tapti gydytojais 

nuo vaikystės. Tai labiau būdinga moterims. Viena gydytoja pripažino, kad visą gyvenimą norėjo būti 
tik gydytoja ir kryptingai to siekė. Kitai gydytojai ši profesija buvo vaikystės svajonė. Dar dvi 
gydytojos taip pat nuo vaikystės apsisprendė rinktis gydytojo kelią: 

 
,,Nuo pat mažens, kiek save prisimenu, visąlaik norėdavosi padėt žmonėms, pagelbėti, palengvint jiems 

[gyvenimą]. Nuo mokyklos pasirinkau tą kryptį – ne humanitarinius, o labiau tikslius mokslus“ (AL3). 

,,Sunku pasakyti, nuo pat vaikystės patiko ši profesija. Save įsivaizdavau tik šioje profesijoje ir niekur 

kitur“ (AP1). 

,,Pagal savo charakterį labai tinku būti gydytoja: esu linkusi galvoti apie kitus, esu labai emocionali (kas 

yra minusas man), bet pasirinkau vietą, kur emocijų nereikia, nes jos būtų trukdžiusios“ (MT4). 

 
Vyrai paprastai gydytojais nusprendė tapti vėliau nei moterys. Vienas gydytojas pabrėžė, kad nuo 

14 metų tvirtai žinojo, jog bus gydytoju. Kitas respondentas minėjo, kad 10 klasėje apsisprendė tapti 
gydytoju, o iki to laiko apie profesijos pasirinkimą negalvojo. Dar keli gydytojai sprendimą stoti į 
mediciną priėmė paskutiniu momentu. 

,,Būdamas jau 14 metų kryptingai apsisprendžiau ir daugiau nesiblaškiau, apie kitą specialybę net 
negalvojau. Tvirtai žinojau, kad būsiu gydytojas, nes giminėje taip pat yra šiek tiek gydytojų“ (MT5). 
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Iš psichologinių veiksnių gydytojo darbui labai svarbūs tinkamumo profesijai veiksniai. 

„Pagal savo charakterį labai tinku būti gydytoja: esu linkusi galvoti apie kitus, esu labai 
emocionali (kas yra minusas man)“ (MT4). 

Gamtos mokslai. Dalis respondentų tikslingai ruošėsi tapti gydytojais dar mokyklos suole: 
papildomai mokėsi biologijos, chemijos.  

„Domėjausi biologija, olimpiadose dalyvaudavau jau nuo septintos klasės“ (AL9). 

Dalis gydytojų mokyklos pabaigoje lankėsi pas repetitorius, kadangi anksčiau stojant į mediciną 
buvo chemijos ir biologijos stojamieji egzaminai. Dažniausiai jiems jau nuo vaikystės buvo įdomūs 
gamtos mokslai. Du gydytojai pažymėjo, kad vaikystėje tyrinėjo smulkius gyvūnėlius. Vienas 
respondentas svarstė pasirinkimą tarp veterinarijos ir medicinos, tačiau pasirinko mediciną. 

 
„Aš labai domėjausi gamtos mokslais nuo pat mažens. Visos tos enciklopedijos apie gyvūnus, augalus ir 

panašiai... Buvo du tokie norai: arba veterinarija, arba medicina. Aišku, kai buvau maža, labiau norėjau 
gyvūnų, šuniukų, kačiukų, o paskui kažkaip išsigrynino, kad visgi žmonės labiau mane traukia“ (LL6). 

,,Mokyklos [laikais]: mėgdavau biologiją labai – gamtos mokslus, chemiją, visokius gyvūnėlius tyrinėti: 
žiogus gaudyti, sraiges tyrinėti. Gamtos mokslai buvo prie širdies. Be to, brolis įstojo į mediciną. Aš, kaip 
jaunesnysis brolis, jo pėdom [ėjau] – buvo paskata sekti. Vis klausinėjau [brolio]: buvo įdomu jo užrašus, 
vadovėlius pavartyti. Susidomėjau ir tikslingai [ruošiausi]: repetitorius samdė tėvai, kad kryptingai ruoštis 12-
oje klasėje medicinos studijoms [galėčiau]. Tada dar buvo stojamieji egzaminai: biologija ir chemija“ (AL5). 

,,Apsisprendimą rinktis mediciną labiausiai lėmė noras studijuoti ir pažinti biologiją bei žmogaus 
organizmą“ (AP5). 

 
Viena iš informančių medicina pasidomėjo papildomai: skaitė specializuotą knygą, kuri buvo jos 

namuose. Tai turėjo įtakos ne tik gydytojo profesijos, bet ir specializacijos pasirinkimui. 
Darbo stažas ir kiti privalumai. Apklausoje minimi darbo stažo kaip privalumo stojant, nors 

nebūtinai darbo sveikatos priežiūros įstaigose, atvejai. 
 

,,Būtent medicinoj nebuvo matematikos ir mes stojom. Deja, abi gavom po trejetą [prastą įvertinimą] iš 
lietuvių kalbos ir vėl grįžom namo. Kadangi neįstojom į tą kulinarijos mokyklą, tai dirbau pardavėja, 
paprasčiausiai. O per mandatinę [medicinos] manęs buvo paklausta: „O kodėl jūs stojot į mediciną, o ne į 
prekybą?“ Sakau: „Man nepatiko prekyba“. „O iš kur žinot, kad medicina patiks?“ Tada galvojau: „Na, aš 
įrodysiu, kad man patiks.“ Tada [dar prieš įstojant] aš ėmiau ieškot darbo. Sanitarės. <…> negavau, nes buvo 
prestižinė tuomet specialybė. Kaune turėjau giminių, įsidarbinau tuometinėj <...> ligoninėj sanitare. Labai 
gerai sugyvenau su vyr. sesele, ten buvo chirurginis skyrius ir mane priėmė operacinėje [dirbti] sanitare. Ten 
daug ko išmokau. Tuomet aš lankiau kursus ir vėliau įstojau [į mediciną]. Tai laikais [stojant mokytis] buvo 
madinga dviejų metų stažas. Tai aš jau turėjau metus – prekybininko ir metus medicininio darbo stažo. Tais 
metais įstojau su labai gerais pažymiais ir su labai gera charakteristika [kaip buvusios sanitarės]“ (LL2). 

 
Dėl ypač aukštos konkurencijos mediku tapti buvo labai sudėtinga.  
 

,,Šeimoje aš esu pirmas gydytojas. Buvo labai sunku įstoti, bet kadangi aš buvau sportininkas (lengvoji 
atletika), o visokios lengvatos nors ir nesimatė, bet jos padidino mano galimybę įstoti. Ir nors buvau beveik 
aukso medalininkas (jo negavau, nes turėjau vieną ketvertą devintoje klasėje, kiti – aukščiausi pažymiai), bet 
būčiau neįstojęs, jeigu nebūčiau sportininkas“ (MT3.) 

,,Pirmą kartą neįstojau, nes susimoviau per chemijos egzaminą. Kai antrą kartą stojau, jau buvo teikiama 
pirmenybė turintiems darbo stažą (metus laiko dirbau sanitare). Įstojau, nors konkursas buvo 12 žmonių į 
vieną vietą“ (MT4). 
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Artimųjų ligos, paskatinusios stoti į mediciną: 
 

,,Viena – iš gilios vaikystės, vaikiška priesaika, kai senelis numirė, sakiau, kai užaugsiu – visus išgydysiu. 

Šeimoje gydytojų nebuvo, tik tetos iš motinos pusės vyras buvo karo gydytojas“ (MT2). 

,,Gal dėl to, kad sirgo mano mama ir aš norėjau jai padėti. Buvo mano uošvė gydytoja. Berniuko mama, 

su kuriuo aš draugavau. Greičiausiai tai irgi turėjo įtakos. Tėvai manęs neskatino. Pirmiausia norėjau padėti 

žmonėms, savo mamai, kuri sirgo bronchine astma. Tais laikais nebuvo vaistų ir man kaip vaikui buvo baisu 

stebėti jos astmos dusulio priepuolius. Ir aš galvojau, kad būdama medikė, galėsiu jai geriau padėt negu kad 

iškviesta greitoji pagalba“ (LL3). 

 
Atsitiktinumas. Nereikėtų neigti ir atsitiktinumo įtakos pasirenkant gydytojo profesiją. Kai kurių 

gydytojų karjeros pasirinkimui svarbiausią reikšmę turėjo atsitiktiniai veiksniai. Vienas respondentas 
pažymėjo, kad gydytojo profesiją pasirinko tik todėl, jog didelė dalis mokyklos draugų stojo į 
mediciną. Jo mama, nors ir buvo gydytoja, sprendimui įtakos, respondento teigimu, visiškai neturėjo. 
Kitas gydytojas prisipažino, kad svarbiausia priežastis, dėl kurios stojo į mediciną – nenoras vykti 
tarnauti į Afganistaną. 

 
,,Aš nežinojau, kur stoti, didžioji dalis mokyklos draugų stojo į mediciną ir nusprendžiau stoti su jais 

kartu. Pavyko iš karto. [Ar jūsų šeimoje yra medikų?] Mama medikė. [Tai galbūt tai kažkiek lėmė Jūsų 

sprendimą?] Ne, tikrai dėl draugų stojau“ (AL11). 

,,Kaip ir atsitiktinumas, nes stojau į parengiamuosius, buvau įsitikinęs, kad stoju į gydomąją mediciną, o 

kai atėjau mokytis, pasirodo, kad įstojau į pediatriją. Aš nesipriešinau. Taip jau išėjo, iš aukščiau nulemta. 

Tuo metu VU ir parengiamuosiuose buvo gydomoji medicina, pediatrija ir higiena. Parengiamuosiuose, jeigu 

stoji, tai ten ir mokais. Dabar mano stažas 28 m., besimokydamas dar dirbau broliuku. Kaip gydytojas – 

septyniolika metų. Dėl tos savo ,,klaidos“ tikrai nesigailiu, greičiau džiaugiuosi“ (MT2). 

,,Visiškas atsitiktinumas, nes norėjau studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Pradėjau, tačiau buvo 

uždarytas universitetas, kadangi nieko gero kitur nebuvo, įstojau į akušerių mokyklą Kaune. Darbas man 

patiko, gerai sutariau su ligoniais ir buvau mylima. Neliko nieko kito, kaip stoti į universitetą (1945 metais) ir 

baigti medicinos mokslus“ (AP2). 

„Tie, kurie mokėsi Medicinos Akademijoj arba Žemės Ūkio Akademijoj, jiems nereikėjo važiuoti į 

Afganistaną tarnaut“ (AL6). 

 
Medicinos studijų vadovai pažymi, kad dalis įstojusių į mediciną studentų būna silpnai motyvuoti, 

tas greitai pasimato. 

„Dalis studentų yra tikrai labai motyvuoti ir žino, ką daro, mato, kuo norėtų būt ir kaip norėtų 
dirbt, o dalis tikrai yra nemotyvuotų, kurie eina vien gauti universitetinį išsilavinimą“ (LL6). 

Studijų vadovų buvo klausiama, ar daug iškrenta iš įstojusiųjų į mediciną. 

„Nemažai iškrenta. Iškritimo skaičių aš negaliu pasakyti, bet kartojančių kursą yra. Sunkiausi yra 
pradiniai kursai, nes yra [studijuojami] baziniai-fundamentiniai dalykai“ (LL6). 

Apibendrinant galima pasakyti, kad renkantis gydytojo profesiją labai svarbi vidinė motyvacija. Ji 
padeda įveikti sunkius ir ilgai trunkančius mokslus, o vėliau gydytoją motyvuoja dirbti net ir nesant 
stiprios išorinės motyvacijos. Didelis noras tapti gydytoju leidžia daryti prielaidą, kad gydytojas, net ir 
gaudamas nepakankamą atlyginimą, gerai dirbs savo darbą. Kelių respondentų apsisprendimo 
studijuoti mediciną nepakeitė net nesėkmė pirmą kartą stojant į mediciną. Tai rodo stiprią motyvaciją 
gydytojo darbui. Įdomu ir tai, kad tik du gydytojai paminėjo materialinį aprūpinimą, bet tai nebuvo 
svarbiausias veiksnys renkantis profesiją. 
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4.2. Profesinis perimamumas medikų šeimose 
Daugelio respondentų teigimu, priimant sprendimą dėl profesijos, šeimos įtaka labai svarbi. 

„Gydytojo profesiją aš pasirinkusi buvau turbūt jau nuo 5 metų. Mane taip orientavo tėvai, labai 
teisingai ir kryptingai. <...> Nesigailiu ir niekur kitur savęs neįsivaizduoju“ (AL10). 

Neabejotinai, šeimos aplinka turi labai didelę įtaką profesijos pasirinkimui ar net perimamumui. 
Kelių respondenčių teigimu, medicina buvo jų mamų svajonė. Šis faktas tiesiogiai ar netiesiogiai 
turėjo įtakos renkantis šią profesiją. Kiti teigia, jog lemiamą įtaką padarė šeimoje esantys gydytojai.  

„Mano atveju tai – šeimos tradicijos. Mano mama gydytoja, tai aš nuo vaikystės neįsivaizdavau 
kitos specialybės. Nuo pat vaikystės buvo toks mano apsisprendimas“ (LL1). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad renkantis gydytojo profesiją šeimos įtaka yra labai stipri. Iš vienos 
pusės, tėvai padeda patarimais, iš kitos pusės – savo pavyzdžiu paskatina vaikus sekti jų pėdomis. 
Turėdami šeimoje gydytojų, respondentai iš arti susipažino su profesija nuo vaikystės, todėl gerai 
žinojo, koks yra gydytojo darbas, kokios perspektyvos. 

Tiesioginis tėvų / giminių vaidmuo: medikų buvimas šeimoje. Tokių pasakojimų buvo gausu. 
 

„Mama ir dėdė – veterinarijos gydytojai, teta – taip pat gydytoja. Žmona medikė, dirba farmacijos 
kompanijoje, sūnus (17 metų) – taip pat dar galvoja, jo sprendimui įtakos stengiamės nedaryti, tačiau yra 
tikimybė, kad tikriausiai taip pat pasirinks mediciną“ MT5. 

„Mano mama medikė, tai irgi galbūt kažkiek savo pavyzdžiu paskatino“ (AL1). 
„Reikšmingas tėvų vaidmuo – mama gydytoja. Nuo mažens klinikose užaugus – tai tas ir lėmė“ (AL2). 
„Šeimoje tik veterinarijos gydytojų dinastija... Tėtis buvo labai prieš, mama – labai už... Pasirinkau, nes, 

matyt, esu „priklausoma nuo adrenalino“ (AP7).  
„Giminėje buvo medikų, [apsisprendimą lėmė] ir profesijos patrauklumas. Pusseserės, kuri buvo medikė, 

vyras taip pat buvo medikas – docentas klinikose. Teko bendrauti, be to, mama sirgo, teko pabuvot ligoninėje, 
klinikose [Kaune]. Na, gal taip ir susiformavo tas [noras]. Tėvas nelabai kišosi, o mamai labai patiko ta mintis. 
O kadangi ir mano vyras buvo medikas [studentas, bendrakursis], tai mama visai aukštumoj buvo“ (LL4). 

„Vyro brolienė yra stomatologė. Taip pat galėčiau įvardinti močiutę, fitoterapeutę, nes ji buvo nebloga 
žolininkė“ (AP5). 

 

Profesinio perimamumo privalumai. Pabrėždami profesijos perimamumą, informantai vardijo 
šiuos savo gabumus ir polinkius: 

 

„Nes medicina yra ir verslas, ir menas, ir mokslas, imk ką tik nori. Ir jeigu tu neturi matematinių 
sugebėjimų <…>, tai stoji į mediciną. Galiu savo vaikams tam tikras paslaptis perduoti. Tai viskas logiška, 
nes kiekvienas truputį daugiau pakylėtas virš kitų, tai jis turi ir savų profesinių paslapčių“ (MT1). 

„Šiuo metu mano šeimoje yra medikų – tai mano žmona, mano žmonos brolis, jos mama, mano sūnus 
medikas, dukra (penkiolikos metų) taip pat galvoja“ (MT1). 

„Kokie privalumai, kai šeimoje yra medikų, kokie privalumai studijuojant mediciną? Patirtis ar ryšiai 
galbūt? Privalumai, kad gal labiau matai profesiją ir supranti iš to, ką, pvz., mano asmeniniu atveju, mama 
dirba. Man aiškiau, nes tekdavo ir pas ją darbe pabūti, ir pamatyti vaikus – ji vaikų traumatologė-ortopedė 
buvo – ir operacijų padarinius visokius. Tas netiesiogiai veikė. Iš kitos pusės, aš mačiau, kad tas darbas yra 
labai sunkus: naktiniai budėjimai, operacijos. Iš atlyginimo suprasdavau, ką šeima gali sau leisti – 
atlyginimas nebuvo labai didelis“ (AL11). 

Pasirenkant profesiją, buvo minima ir geros patirties įtaka:  
„Manau, kad tai yra gera patirtis. Kaip bebuvę, tokiu atveju šeimose būna sukaupta literatūra ir, na, 

kalbos prie pietų stalo neretai pasisuka apie medicininius dalykus. Na, nuo mažų dienų girdint [apie] šios 
profesijos ypatumus, teigiamas [ir] neigiamas puses, turbūt, vaikui tas visuomet gali irgi [padėti] geriau 
apsispręsti, ar tas jam tinka, ar netinka, ir neretai visgi pastebim tą tendenciją, kad medikų vaikai dažniausiai 
taip pat yra medikai“ (LL5). 
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Nepotizmo ir žmogiškųjų išteklių strategijų darna konkrečios politikos ar profesinės grupės 
atžvilgiu sulaukia daug diskusijų (Lentz, Laband, 1989; Gevrek, 2008). Šių autorių statistinio tyrimo 
duomenimis, vaikas, kurio vienas iš tėvų yra medikas, turi 14 proc. daugiau šansų įstoti į medicinos 
universitetą JAV. Mūsų tyrimo duomenys neleidžia teigti, kad nepotizmas medicinos studijose 
Lietuvoje yra išplitęs (tam reikėtų atskiro tyrimo), o tarpgeneraciniai karjeros trajektorijų pasirinkimai 
greičiau sietini su žmogiškojo kapitalo perdavimo mechanizmais tarp tėvų ir vaikų (šeimos tradicijos 
ir vertybės, auklėjimas ir pan. skatina ir vaikus rinktis tėvų pramintą karjeros kelią). Panašūs 
tarpgeneraciniai žmogiškojo kapitalo perdavimo mechanizmai būdingi ir verslininkų šeimose (Gevrek, 
2008). Tyrimo dalyvių nuomone, „paveldėtas“ žmogiškasis kapitalas netrukdo karjerai, tačiau 
tolimesnis pripažinimas ir sėkmė yra lemiami asmeninių savybių. Kita vertus, etiniai galimo 
nepotizmo atvejai kol kas nėra teisiškai reglamentuoti ir yra tik „nerašytų taisyklių“ lygmenyje.  

Klausėme Ar jūsų aukštosios mokyklos dokumentuose yra kaip nors reglamentuojami gydytojų-
dėstytojų-tėvų ir jų studentų-vaikų santykiai? (Pvz., ar gali tėvas gydytojas-dėstytojas vadovauti savo 
vaiko moksliniam darbui arba jį egzaminuoti). 

 
„Ne, pirmą kartą girdžiu apie tokį dalyką“ (AL11). 

„Na, tai yra etiniai dalykai. Žinoma, nėra akivaizdžiai apibrėžta, pavyzdžiui, universiteto statute ar kitam 

dokumente, bet tai yra nerašyta taisyklė – visgi tėvas dukrai ar sūnui vadovauti moksliniam darbui nelabai 

[gali]“ (LL5). 

„Jeigu taip pagalvojus, nežinau, ar aš norėčiau savo vaikui dėstyti. Kaip ir gydyti savo artimą žmogų, 

gana sunku – ko gero prašyčiau kolegos“ (LL6). 

„Tikrai yra ir žymių profesorių, ir docentų vaikai, kurie tęsia tos pačios profesijos studijas. Grėsmės aš 

nematau, aš manyčiau, daugiau yra teigiamų pusių. Žinoma, labai priklauso nuo asmenybės, nuo žmogaus, 

<...> nes būna ir tokių atvejų, kada tėvai labai nori, kad dukra ar sūnus būtų mediku, nei dukra, nei sūnus to 

polinkio neturi, bet toks per prievartą atsiradęs šioje profesijoje žmogus, be abejo, ir pats jaučia diskomfortą, 

ir pacientams nieko gero. Tokių atvejų neabejotinai būna, bet tas turbūt yra kiekvienoj profesijoj – jei žmogus 

nueina ne ten, kur širdis traukia, tai po to taip ir būna“ (LL5). 

 
Netiesioginis tėvų, remiančių aukštojo mokslo ir gydytojų profesijos siekius, poveikis: 
 

„Turbūt netiesioginis galėjo būti, nes mano mama norėjo būti akušerė, ir mūsų namuose buvo akušerijos 

vadovėlis. Tai aš jau kokių 10 metų [būdama] pradėjau skaityti. Na, aišku, skaitydavau tai, kas man buvo 

įdomu – tas vietas, bet, matyt, nesąmoningai ir įsismelkė į galvą“ (AL6). 

„Tėvai džiaugėsi mano pasirinkimu, bet tikrai nebuvo spaudimo specialybės pasirinkime“ (AP4). 

„Aš pasirinkus buvau turbūt jau nuo 5 metų ir kitos profesijos nežinojau, nes mane taip orientavo tėvai, 

labai teisingai ir kryptingai... Čia mano mamos svajonė buvo, bet dar tarybiniais laikais. Nepavyko su 

rekomendacijom – jinai buvo pedagoginiam darbui tinkama, tai ten ir buvo nukreipta“ (AL10). 

„Ne, šeimoje nėra medikų. Bet pas mus jau nuo vaikystės buvo skiepijama šeimoj, kad pabaigus mokyklą 

iš karto planuotume rinktis aukštojo mokslo specialybę. Tai tėvai taip kryptingai 11-oje klasėje sakė, kad reikia 

apsispręsti, kad 12-oje samdyti repetitorius ir t. t. Mes buvom nuo vaikystės ruošiami taip. Tėvas – teisininkas, 

mama – mokytoja, [abu] su aukštaisiais, tai savotiškas pavyzdys buvo, kad ir mums reikia aukštąjį 

[išsilavinimą] turėti. Nebuvo net minčių, kad eisiu dirbti darbininku: gatvių šluoti ir t. t.“ (AL5). 

„Nuo mokyklos tėvai palaikė tą mintį (šeimoje medikų nėra)“ (AL3). 

 
Aš pats. Atskiru atveju išryškėjo ir grynai individualizuotas požiūris į gydytojų profesijos 

pasirinkimą, neigiant artimųjų ar pašalinės aplinkos įtaką, teigiant, kad jie neturėjo jokios įtakos.    

„Jokio. Aš vienas pats nusprendžiau [tapti gydytoju]“ (AL4). 

Taigi karjeros pasirinkimui turi reikšmę ir ateities lūkesčiai, darbo galimybės ir materialinės 
perspektyvos. Gydytojų profesijos pasirinkimui svarbų vaidmenį turi šie veiksniai: 
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1. Profesijos tinkamumas 
2. Polinkis į gamtos mokslus 
3. Asmeniniai motyvai, lūkesčiai, siejami su ateitimi 
4. Vertybės gydytojo darbe 
5. Savybės, reikšmingos gydytojo darbe 
6. Gydytojo profesinės karjeros specifiškumas 
7. Šeimos, draugų įtaka 
8. Gydytojo profesijos socialinis-ekonominis statusas visuomenėje, gydytojo prestižas 
Negalima išskirti vieno svarbiausio veiksnio, kadangi visi tirti atvejai yra labai skirtingi. Retai 

profesijos pasirinkimui turi įtakos vienas veiksnys – dažnai veikia kartu tiek socialiniai, tiek 
psichologiniai veiksniai. Galima sakyti, kad moterys dažniau negu vyrai nuo vaikystės svajoja tapti 
gydytojomis. Vyrams dažniau nei moterims turi įtakos polinkis į gamtos mokslus. 

4.3. Gydytojo specializacijos pasirinkimo veiksniai 
Paklausus studijų vadovų, kokia yra studentų specializacijos pasirinkimo tvarka (ir praktika) 

universitete, respondentai pažymėjo, kad labai svarbią reikšmę turi pažangumas: baigiamojo egzamino 
įvertinimas, profilinių dalykų įvertinimo vidurkis, visų studijų vidurkis. Be to, yra vertinamas 
motyvacinis pokalbis. Kito studijų vadovo teigimu, svarbią reikšmę apsisprendimui vaidina mokslai 
nuo 4 kurso. 

 
„Kai prasideda klinikiniai dalykai nuo 4 kurso, [studentai] turi eilę metų pamąstyti, nes įvairius dalykus 

jie praeina, susipažįsta ir studijuoja, ir vis tiek linksta prie kažko [konkretaus]“ (LL6). 

Kitas respondentas vardija studijų programas, kurios jau eilę metų turi didžiausią paklausą. 

„Yra 59 rezidentūros studijų programos ir studentas renkasi vieną ar kitą studijų programą. <...> 

Didžiausi konkursai, bent jau pastaruosius 4–5 metus, yra anesteziologija ir reanimatologija, kardiologija, 

radiologija, kai kuriais metais akių ligos – oftalmologija. Šitos populiariausios. <...> Kardiologija tradiciškai 

visuomet populiari. Gydytoju kardiologu ir prestižas būti. <...> Anesteziologija ir reanimatologija yra, kaip 

patys studentai sako, priimtina todėl, kad viską labai staigiai reikia daryti, orientuotai ir nėra tokio ilgalaikio 

kontakto su pacientais, pvz., šeimos gydytojas – jis nuolat tą patį [žmogų] mato, su tuo pacientu bendrauja ir 

bendrauja, nusibosta. [O] čia, sako, viską labai staigiai padarai, žmogus pasveiko – išrašei iš reanimacijos – 

ir viskas. Tai vienas momentas. Kitas momentas – aišku, ne paslaptis tai, kad įsidarbinimo galimybės užsienyje 

taip pat geros ir atlyginimai geri. Žmonės orientuojasi ir į tai. Akių ligos, na, studijų programa yra trumpesnė 

– 3 metai. Yra galimybė privačios praktikos [t. y. verslui / kabinetui atidaryti]. Taigi įvairūs tie momentai turi 

įtakos pasirenkant vieną ar kitą rezidentūros studijų programą“ (LL8).  

 
Vienose specialybėse yra aukštesni konkursinio praėjimo balai, kitose – mažesni. Labai svarbu 

mokytis aukščiausiais pažymiais, kad vėliau būtų galima papulti į norimą specializaciją. Svarbūs 
veiksniai specializacijų prioritetų eilei yra: 

 prestižas; 
 darbo pobūdis; 
 kontakto su pacientu trukmė; 
 įsidarbinimo galimybės užsienyje; 
 studijų trukmė; 
 privačios praktikos galimybė. 
Specializacijos pasirinkimas paprastai prasideda nuo studijų pradžios.  

„Per pirmus studijų metus apie specialybę negalvojau, nes maniau, kad galėsiu pasirinkti bet 
kokią (nežinojau, kad viską nulemia studijų balai). Rimčiau susimąsčiau antrame kurse, kuomet, 
praktikos metu, pabuvojau operacinėje“ (AL4). 
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Didelė dalis gydytojų specialybę rinkosi paskutiniuose kursuose. Tačiau pasitaikė tokių gydytojų, 
kurie buvo tvirtai apsisprendę dėl specializacijos iš pat pradžių. 

Vienas gydytojas pažymėjo, kad jam buvo svarbi studijų vieta. 

„Aš, deja, čia Vilniuje neįstojau, bet įstojau į Kauną, nes čia nepraėjau konkurso. Kaip vilnietis, 
baigęs Vilniaus mokyklą, norėjau čia ir tęsti [studijas]: vis tiek namai ir savas miestas“ (AL5). 

Stojant į rezidentūrą vyksta motyvacinis pokalbis su kandidatais. Tačiau LSMU ir VU – 
vertinimas nevienodas: už motyvacinį pokalbį LSMU skiriama iki 5 balų, o VU – tik 1. Be to, kokie 
veiksniai motyvuoja rinktis tam tikrą specialybę, nėra fiksuojama. 

Respondentai teigia, kad vienos specializacijos yra labiau prioritetinės nei kitos. Prioritetų eilė 
gydytojų teigimu, keičiasi: 

„Tarybiniais laikais vyravo pragmatinis požiūris: jeigu tu chirurgas, tai gyvensi neblogai, viskas 
tvarkoje. Šiais laikais tai keičiasi. Chirurgo specialybė – tai streso specialybė, reikalauja talento, 
stipraus charakterio. Ne visi gali išlaikyti tą įtampą, atsakomybė didžiulė ir pan. Daug vaikinų dabar 
renkasi anesteziologiją, kuri perspektyvi ta prasme, kad tu gali į užsienį išvažiuoti. Ten juos labai 
ima“ (MT1). 

Gydytojai mano, jog vienos specializacijos labiau tinka vyrams nei moterims. 

„Vaikinas studentas, tai chirurgija iš karto labai paišosi stereotipuose. Ypač tarp medikų 
studentų“ (AL5). 

Lyginant su profesijos pasirinkimo veiksniais, specializacijai pasirinkti turi įtakos kiek kiti 
dalykai. Labai svarbūs yra studijų rezultatai, darbo pobūdis, karjeros galimybės ir t. t. Kai kuriuos 
paveikia dėstytojai, praktikos vadovai – stipriai motyvuodami savo pavyzdžiu. 

 
„Specializaciją pasirinkti pastūmėjo studijų laikais sutikti įdomūs žmonės. O tie įdomūs žmonės – tai 

dėstytojai. Dėstytojų nuopelnas“ (MT1). 

„<...> tik per dalyvavimą studentų mokslinėje draugijoje (vykdavo nuostabios diskusijos, net vasarą, 

seniai visi sėdėdavo, o mes – ant palangių) ir patrauklių dėstytojų dėka [pasirinkau šią specialybę]“ (MT4). 

„Gal iš tikrųjų duoda ir žmonės, su kuriais tu dirbi. [Klaipėdos ligoninėje] dirbo atsidavęs savo darbui 

gydytojas, ir labai sudomino: leisdavo daryti procedūras <...>. Labai patiko, ir po to [pasirinkau šią 

specializaciją]“ (AL3). 

 
Vienas respondentas teigė, kad savo specialybę pasirinko todėl, jog nuo trečio kurso dirbo šios 

srities skyriuje med. broliu. Toks darbas jam patiko. Viena respondentė minėjo kaip svarbų veiksnį 
darbo aplinką: santykius tarp tos srities specialistų, konkurenciją ir kt. 

Dėstytojų, kaip sektino pavyzdžio, vaidmuo.  
 

„Ir tik per dalyvavimą studentų mokslinėje draugijoje (vykdavo nuostabios diskusijos, net vasarą, seniai 

visi sėdėdavo, o mes – ant palangių) ir patrauklių dėstytojų dėka tapau psichiatre. Bendrabutyje reikėdavo 

budėti prie durų. Kartą neįleidau žymaus profesoriaus. Sakau, duokite pažymėjimą, ką žinau, kas esate. Ir dar 

buvo ekskunigų. Sakė, palauk, ateisi pas mus. Ir jie mane suorientavo į psichiatriją. Bendrabutyje dalijosi 

knygomis. Ir į mediciną ėjo tik tokie, kurie buvo orientuoti į mokslą, į žinias. Buvo pasišventę profesoriai“ 

(MT4). 

„Šiais laikais jau nėra taip, kad vaikinai renkasi chirurgiją, o merginos – pediatriją. Mūsų centre moterų 

chirurgių jau daugiau negu vyrų. Ir šiuo metu tarp bebaigiančiųjų studijas taip yra. Ir vyrai ne šimtu procentu 

renkasi chirurgiją. Jie eina į anesteziologiją, dermatologiją, terapines specialybes“ (MT1). 

„Akių ligos patiko jau nuo paskaitų laikų klausant doc. Jotkaitės, nes visuomet patikdavo viskas, kas 

smulku. Todėl ir pasirinkau oftalmologiją“ (AP1). 
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„Šeimos mediciną pasirinkau todėl, kad tai buvo labai nauja, inovatyvi specialybė, visiškai skirtinga nuo 

kitų. Dar pasirodė labai jaunatviška, teigiama, dinamiška atmosfera“ (AL2). 

„Dėstytojų tarpe nuo 6-to kurso visi buvo tokie jauni, energingi, labai laisva atmosfera. Tas irgi labai 

paskatino pasirinktis šitą profesiją, skirtingai nuo kitų specializacijų, kur gydytojų tarpusavio santykiai 

pasirodė labai įtempti, konkurencingi. Tas irgi buvo vienas iš veiksnių. Ir pasirodė, kad nauja 

[specializacija]“ (AL2). 

„Įstojus neturėjau [aiškios] vizijos kuria kryptim studijuoti. [Bet buvo aišku], kad ne terapinis, ne 

chirurgijos profilis [mano bus]. Per internatūrą – tai mums yra praktika po visų mokslų –  dirbau Klaipėdos 

ligoninėje pulmonologijos skyriuje. Gal iš tikrųjų duoda ir žmonės, su kuriais tu dirbi. [Klaipėdos ligoninėje] 

dirbo atsidavęs savo darbui gydytojas, ir labai sudomino: leisdavo daryti procedūras, pvz. bronchoskopijas, 

kitus tyrimus. Labai patiko, ir po to [pasirinkau šią specializaciją]“ (AL3). 

 
Tyrime taip pat buvo reiškiama nuomonė dėl platesnės specializacijos pasirinkimo. 
 

„Studijų metu mano specializacija buvo pakankamai plati. Man norėjosi, kad dirbdamas gydytoju 

nebūčiau į vieną labai labai siaurą sritį įsigilinęs, o galėčiau aprėpti daugiau sričių, kad galėčiau ir daugiau 

tobulėti, ir daugiau gilintis į įvairias sritis, ir tai pritaikyti tiek praktikoje, tiek savo artimųjų pagalbai. Ir 

tiesiog, kad man tai pasirodė įdomiau gilintis į platesnę sferą“ (AL1). 

 
Vėliau šis gydytojas visgi pasirinko dar vieną, siauresnę specializaciją ir šioje srityje pradėjo ir 

tęsia mokslinę karjerą. 
Kai kurie gydytojai teigė, jog specializaciją pasirinko nesąmoningai, atsitiktinai. Tai labai būdinga 

pediatrams, nes anksčiau ši specialybė buvo atskirta nuo gydomosios medicinos. Vieni gydytojai 
neįstojo į gydomąją mediciną, todėl gavę pasiūlymą stoti į pediatriją – jį priėmė. Labai svarbi 
specialybės pasirinkimo motyvacija. Vienas gydytojas pediatro specialybę pasirinko itin motyvuotai: 

„Kažkaip mane traukė vaikai, ir toks tarsi greičiausias gydymo rezultatas, jeigu tai nėra labai 
pikta liga. Vaikai niekada nesimuliuoja: jeigu blogai, tai blogai, jeigu gerai – jis iš karto šypsosi, 
juokiasi, šokinėja, laksto. Ir labai greitas ir smagus procesas: su jais visada smagu bendrauti. Aš 
jaučiu, kad vaikams labai patinku ir tinku – tai taip ir sutapo“ (AL10). 

Specializacijos pasirinkimui nemažą įtaką turėjo per stojimą gautų balų skaičius. Kita vertus, 
įdomu pastebėti, kad vienas respondentas apie gydomąją mediciną iš viso negalvojo. Specializacijos 
pasirinkimui turėjo įtakos specialybės sąlyginis panašumas: 

„Aš iš viso apie gydytojo darbą, ligonius, nieko nenorėjau žinot. Ir stojau aš į stomatologiją, bet 
pritrūko balų, ir užteko balų medicinai studijuoti. Kaip kandidatas įstojau. Ir kadangi aš į 
stomatologiją norėjau, o LOR yra netoli stomatologijos, tai dėl to LOR pasirinkau“ (AL6). 

Kaip mini vienas gydytojas, svarbiausią vaidmenį pasirenkant profesiją turėjo asmeninės savybės. 

„Pasirinkti [šią] specialybę aš planavau dar nuo pirmo kurso, nes tai lėmė mano asmeninės 
savybės ir ateities vizija“ (AP8). 

Dar vienas respondentas pažymėjo, kad savo specialybėje realizuoja asmenines savybes. Kai 
kuriems gydytojams svarbus veiksnys buvo sukaupta vaikystės patirtis, tačiau didelės reikšmės turi 
darbo pobūdis ir akivaizdus rezultatas. 

„Iš vienos pusės, mačiau, kaip mamytė dirbo, iš kitos pusės, stomatologams yra lengviau ir 
greičiau padėti žmonėms, kai skauda. Pvz., kai ateini pas gydytoją su skaudančiu pilvu, tai pradžiai 
turi išsiaiškinti, kodėl skauda ir tik tada gydyti. Su dantukais yra viskas aišku. Aš labai mėgstu piešti, 
skulptūras daryti – dantys yra kaip mažos skulptūros. Todėl darant plombą norisi ją įdėti taip, kad jos 
nesimatytų. Tokį turiu tikslą“ (AL8). 
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Specializacijos keitimas, nors pakankamai retas, kadangi gydytojų studijos labai ilgos, bet vis 
dėlto pasitaiko. Dalis tyrime dalyvavusių gydytojų specializaciją pakeitė beveik iš karto pabaigę 
pirmos specializacijos mokslus. Tam turėjo įtakos įvairios priežastys. Vienas gydytojas minėjo, kad 
nepatiko santykiai tarp gydytojų kitoje aukštojoje mokykloje, požiūris į rezidentą. Be to, jis sakė 
išsirinkęs netinkamą sau specializaciją. Paėmęs metus akademinių atostogų, po jų perstojo į kitą 
aukštąją mokyklą, kurioje baigė vientisąsias studijas. Savo pasirinkimu liko patenkintas ir mato 
dideles profesijos realizavimo galimybes. 

Kitas respondentas atsisakė savo specializacijos ir pasirinko naują, kadangi ėmėsi aktyvios 
mokslinės veiklos, darbo universitete. Šis gydytojas nebedirba gydytoju praktiku jau 10 metų, grįžti 
prie pradinės specializacijos nenorėtų, nes dabartinis darbas jam patinka. 

 
,,Aš keičiu specializaciją jau antrą kartą. Dabar dirbu chirurgu ,<...> čia Vokietijoje. Prieš tai dirbau 

onkologu, du metus Lietuvoje pradirbau onkologijos rezidentūroje ir išvažiavęs čia <...> pradėjau dirbti chirurgu. 

Dėl to irgi nesigailiu, man labai įdomu, sunku, bet man patinka <...>. Tik tiek, kad norėtųsi, kad chirurgija būtų 

labiau į onkologiją specializuota, kažką ateičiai galbūt... Gal dar kartą keisiu [specialybę]“ (AL10). 

„Aš buvau vaikų ligų gydytojas. Specializacija – vaikų endokrinologas. Bet aš jau daugiau negu 10 metų 

nedirbu gydytoju. Perėjau į visuomenės sveikatos fakultetą. Vadovauju vienai iš katedrų. Ir taip pat atstovauju 

universitetą tarptautinių ryšių srityje“ (AL11).  

„Kadangi buvau baigusi akušerių mokyklą bei metus šį darbą dirbusi Radviliškyje, maniau, šią specialybę 

ir pasirinkti. Deja, buvo sunku dirbti naktimis, skaudžiai išgyvendavau kūdikių mirtis bei nenorėjau per daug 

apsunkinti sąžinės, todėl nusprendžiau pasirinkti pulmonologo specialybę“ (AP2). 

„Pirmoji [specialybė] – terapeuto, nes buvo arčiausiai širdies. Vėliau dėl vykdomos politikos teko būti 

šeimos gydytoja“ (AP3). 

„Sunku apibūdinti, nes rinkausi visiškai neterapinę specialybę. Įstojusi į terapinės specialybės rezidentūrą, 

nusprendžiau, jog endokrinologija man tinka labiausiai. Iki šiol džiaugiuosi savo pasirinkimu“ (AP4). 

 
Keisti specializaciją skatina ir šeimyninės aplinkybės: 
 

,,Svajojau būti LOR specialiste, kadangi ir būrelį nosies gerklės lankiau. Bet taip jau lėmė likimas, kad 

ištekėjau paskutiniame kurse – vyras buvo veterinarijos gydytojas ir gavo paskyrimą į Raseinius. Atvažiavus buvo 

vienintelė vieta – vaikų gydytojo. Žinoma, labai bijojau – iš visų penkių kursų, ką mes ten mokėmės, [vaikų ligas 

studijavau] tiktai pusę metų. Dabar žiūrint iš praeities – niekada savo specialybės nekeisčiau“ (LL2). 

,,Norėjau iš pradžių ginekologiją rinktis. Bet pasidėjus praktikai, supratau, kad esu per jautri. Buvau 

įstojusi į aspirantūrą, norėjau specializuotis kardiologijoje, bet šeimynininės aplinkybės privertė mesti 

aspirantūrą, nes likau viena su dviem mažom mergaitėm. Ir taip likau dirbti terapeute“ (LL3). 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad gydytojų specializacijos pasirinkimui svarbūs šie veiksniai: 
1. studijų rezultatai; 
2. asmeninės savybės; 
3. būsimo darbo pobūdis; 
4. darbo aplinka; 
5. studijų vieta; 
6. darbo patirtis; 
7. atsitiktinumas. 
Skirtingas šių veiksnių derinys renkantis specialybę veikė kiekvieną gydytoją. Ne visi gydytojai 

pateko į pageidaujamą vietą, tačiau kai kurie mano, jog tai išėjo tik į gerą. Nepaisant ilgos studijų 
trukmės, visgi atsiranda gydytojų, kurie nusprendžia įgyti dar vieną siauresnę specialybę. 
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4.4. Gydytojų profesionalumo ir karjeros darna 
Kiekviena visuomenė selektyviai atrenka žmones į įvairias socialines pozicijas (tam tikrą statusą 

visuomenėje) ir motyvuoja juos atlikti tai, ko iš jų tikimasi. Tam, kad patys talentingiausi individai 
rinktųsi pačias reikalingiausias profesijas, visuomenė yra sukūrusi sistemą įvairių atlyginimų ar 
apdovanojimų, atitinkančių atskiros pozicijos žinių, darbo ir išsilavinimo kiekį. Darbo įgūdžiai, 
įgaliojimai ir ekonominė padėtis yra pagrindas, pagal kurį skiriamos profesijos, nes tai individo galios 
pagrindas – šie dalykai suteikia priemones siekti trokštamų tikslų. Bet kuo svarbesnė profesija, tuo 
svarbesnis ir profesionalumas, nes kompetencija ir įgūdžiai – esminis profesijos prestižo veiksnys. 
Šimtmečiais gydymas buvo suprantamas kaip menas, o gydytojo veikla – kaip labiau priklausanti nuo 
jo intuicijos ar patirties, negu nuo konkrečių taisyklių vykdymo. Šiandien gydytojo darbas vertinamas 
kaip moksliniais įrodymais pagrįsta veikla, panaši į kitas profesijas. Medikas, kaip ir bet kurios kitos 
profesijos atstovas, turi veikti pagal aiškiai nustatytas taisykles, o jo veiklos teisinis reguliavimas ir 
kontrolė tampa vis detalesni. Tai veikia gydytojų pasisakymus vertinant savo profesionalumą: 

„Licenzijos ir sertifikatai yra kaip žmogui drabužiai, nuogas juk nevaikščiosi. Daugiau reikia 
žiūrėti ne ką turi, o kaip jis tuo naudojasi. Nors, mano manymu, pagrindinis dalykas yra kaip tu moki 
bendrauti su žmonėmis. Pasitaiko tokių atvejų, kai nusiunti pacientą konsultuotis kitur, o paaiškėja, 
kad pats pastebėjai tai, ko kiti nepamatė. Paglosto savimeilę“ ( MT2). 

„Rezidentūroje atlikta ne viena dešimtis sudėtingų operacijų. Tik pradėjus dirbti apskrities 
ligoninėje, savarankiškai atliktas inksto didelės dalies pašalinimas su piktybiniu augliu. Vilniuje 
[tokios operacijos] man nebūtų turbūt patikėję. Čia rajone – savarankiškumas didesnis. Vilniuje, 
manau, renkasi į skyrių tokius gydytojus, kurie būtų nuolankūs“ (AL4). 

Atitinkamai nestebino gydytojų siekis rengti mokslinį darbą, rinktis doktorantūros studijas, o 
disertaciją traktuoti kaip karjeros įrankį: 

 „Man pasiūlė po baigimo likti universitete. Ir jeigu dirbi universitete, ten nėra kito varianto: tu 
turi daryti praktinį darbą, mokslinį darbą ir dėstyti <...> yra privaloma, didelio pasirinkimo nėra. Tu 
žinai, kur eini, ir sieki karjeros. Karjera priklauso nuo to, ar tu apsigini disertaciją, ar ne, labai 
paprasta. O jeigu įsijungi į kažkokius įdomius mokslinius darbus, tai tiesiog labai įdomu pasidaro, su 
malonumu tą darai“ (AL11). 

„Planuose turiu tokių minčių stoti į doktorantūrą. Medžiagą doktorantiniam darbui renku jau 
dabar. Tai iš tų pasiekimų – tikiuosi pasiekti daugiau toje srityje: kažkokį tyrimą mokslinį padaryti. 
Yra ir neigiamų pusių. Mokslinei veiklai fiziškai pritrūksta laiko, ir viskas taip stovi, popieriai 
kaupiasi, jie nesurūšiuoti, nesusisteminti, nesuvesti“ (AL5). 

Individo galimybės ir jo apsisprendimas įgyti vienokias arba kitokias socialines pozicijas nėra 
tapatūs. Kai kuriose teorinėse schemose vienos profesijos rėmuose nustatyta statusų hierarchija ir 
ėjimas ja pateikiami kaip tam tikras kontinuumas (aiškiausiai jis išreikštas mokslinėje karjeroje). 
Profesinė hierarchija – neginčijama socialinio struktūrinimosi šerdis: 

„Nesiekiau kryptingai karjeros, kaip minėjau, nėjau į doktorantūrą sąmoningai, nes mokslinis ir 
praktinis darbas yra du skirtingi dalykai, ir mane žavi būtent praktinis darbas. O karjera yra šoninis 
dalykas. Paminėčiau vadovaujamas pareigas konsultacinės poliklinikos vedėjos. Jos, mano manymu, 
gali būti atliekamos ir ne mediko, nes tai vadybininko darbas... Kai dirbi tam tikrame skyriuje, yra 
poreikis būti vyr. daktaru. Pas mus specialistai atskiri, kai kuriose poliklinikose yra tik po vieną 
specialistą, pvz., endokrinologą, ir nėra su kuo konkuruoti. Esi vienas specialistas ir dirbi savo darbą, 
o aukščiau yra tik administracinės pareigos“ (AP4). 

„Esu skyriaus vedėjas. Negalvoju keltis į kokią respublikinę ligoninę. Dar koks dešimt metų 
aktyvios veiklos, o paskui… Rankos chirurgams nebūtinai dreba su amžiumi. Jaunystėje rankos dreba 
labiau, nes jaudulys didesnis. Patirtis daug ką suteikia“ ( MT3). 

„Vokietijoje nėra šito „skyriaus vedėjo“ pavadinimo, bet galima sulyginti Lietuvoj tas pareigas su 
skyriaus vedėjo... Žinios gilios yra, amplitudė plati. Ir galimybės irgi didelės, ir tuo platumu 
džiaugiuosi <...> Vokietijoje tapti „skyriaus vedėju“. (AL7). 
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5. Lietuvos medikų pensinio aprūpinimo perspektyva 

Viena iš aktualesnių problemų – medikų pensijos. Teigiama, kad išėję į pensiją gydytojai tampa 
vargšais dėl mažų pensijų. Vidutinis gydytojo amžius Lietuvoje yra 50 metų (kai kuriuose rajonuose – 
55 m.). Taigi daktarai yra priversti dirbti visą gyvenimą, ir taip kompensuoti jaunų gydytojų 
trūkumą22. „Mažylio“ gimdymo namų profesinės sąjungos pirmininkė Daniela Apanavičienė stebėjosi, 
kokia maža pensija paskaičiuojama daugiau nei 30 metų sąžiningai dirbusiai gydytojai. Jos manymu, 
skaičiuojant pensijos dydį, būtina įvertinti profesijos sudėtingumą, daugiau atsižvelgti į darbo stažą23. 

Deja, statistinės informacijos apie skirtingų profesijų dirbti baigusių asmenų pensijas nėra. Todėl 
apie santykinius medikų pensinio aprūpinimo galimybių pokyčius galima spręsti pagal šalies vidutinio 
darbo užmokesčio santykį su darbo apmokėjimu sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje. Šio 
rodiklio santykis 1996–2009 m. labai sumažėjo (nuo 127 iki 98 proc.). Jeigu 1996 m. sveikatos 
priežiūros specialistų darbo apmokėjimas 27 proc. buvo mažesnis nei šalies vidurkis, tai 2009 m. jis 
buvo 2 proc. didesnis. Sparčiau augant darbo užmokesčiui, medikų galimybės gauti santykinai didesnę 
pensiją didėja. Tačiau mažų medikų pensijų problema išlieka aktuali todėl, kad iki praėjusio 
dešimtmečio vidurio darbo rinkoje dalyvavusiųjų darbo apmokėjimas buvo mažesnis. Mažesnes 
pensijas turėtų gauti vyresnio amžiaus medikai, kurių didžiąją karjeros dalį darbo rinkoje sudarė 
laikotarpis iki 2005 m., kai sveikatos apsaugos specialistų darbo apmokėjimas buvo gerokai mažesnis 
už šalies vidurkį.  

,,Chirurgai į pensiją anksčiau neišeina. Bijau, kad ta pensija nebus didelė. Jeigu pensija 700 ar 
800 Lt, tai ką ten darysi kokioje sodyboje? Grybais juk negyvensi? Voveruškom nemisi visus metus? 
Kokios kitos veiklos (iš kurios būtų galima pragyventi) neturiu. Žvejoju, bet tai tik hobis“ (MT3). 

Šiuo požiūriu geresnės jaunimo karjeros galimybės, nes jie patenka į darbo rinką, kai sveikatos 
apsaugos specialistų darbo apmokėjimas ėmė augti gerokai sparčiau. Be to, atkūrus nepriklausomybę 
ir darbo rinkai tapus lankstesne, atsivėrė plačios medikų galimybės dirbti 1,5 etato. O štai vyresnės 
kartos medikams galimybė dirbti keliose darbo vietose ilgą laiką buvo ribota. Pastarasis veiksnys 
neigiamai veikia jų gerovę senatvėje ir vidutinės pensijos dydį. 

Kita vertus, teigiama, kad mūsų valstybėje vidutinė pensija siekė vos 28–30 proc. vidutinio 
atlyginimo, o Europos sąjungos šalyse vidutinė pensija sudarė apie 80 proc. vidutinio darbo 
užmokesčio. Mūsų valstybė senatvės pensijoms išleido mažiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto 
(BVP), o Europos sąjungos šalys tam vidutiniškai skiria 9–12 proc. BVP. Net kaimyninė Latvija 
sugebėjo skirti savo pensinio amžiaus žmonėms apie 8 proc. BVP, o Lenkijoje pensijos yra beveik tris 
kartus didesnės nei Lietuvoje24. Todėl galima sakyti, kad mažos medikų pensijos didele dalimi yra 
skurdžios pensinio draudimo sistemos pasekmė, nors vidutinio amžiaus sveikatos apsaugos specialistų 
ir į darbo rinką patenkančio jaunimo galimybės gauti aukštesnę pensiją yra santykinai geresnės.    

Sotesnė gydytojų senatvė priklauso nuo darbo užmokesčio augimo spartumo. Kaip matome iš 
žemiau pateiktos diagramos, šalies gydytojų darbo užmokestis augo gerokai sparčiau nei mokytojų 
atlyginimas, nors per ekonominę krizę šis rodiklis sumažėjo. Gydytojų bruto darbo užmokestis 2009 m. 
išaugo iki 4102 Lt, tačiau vėliau pastebima trumpalaikė šio rodiklio kritimo tendencija (5.1 pav.). 
Gerokai lėčiau augo mokytojų darbo apmokėjimas. 

                                                 
22 Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos poreikis ir karjeros galimybės Lietuvoje, prieiga per internetą: http:// 
infocentras.iom.lt/documents/karjeros%20galimybes.doc. 
23 LDF Medicinos darbuotojų federacijos metinė konferencija, prieiga internetu: http://www.ldf.lt/index. 
php?cid=3302. 
24 Socialinio skurdo aritmetika, prieiga internetu: http://www.lietuvoskelias.lt/index.php?id=82/. 
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5.1 pav. Gydytojų ir mokytojų darbo užmokesčio kitimas 

19
50

,9

27
17

,6

33
41

,2

40
31

,2

41
01

,8

38
04

,5

38
51

,3

13
63

,7
8

15
97 18

32
,5 23

53
,3 28

61
,4

27
12

,3

26
68

,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gydytojų bruto darbo užmokestis (Lt)

Mokytojų bruto darbo užmokestis (Lt)

Gydytojų neto darbo užmokesčio dinamikos indeksas palyginti su ansktesniais metais (%)

 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 
Kita vertus, gerokai didesnis nei gydytojų neto darbo užmokesčio aplenkimo koeficientas25, 

palyginti su senatvės pensijos vidurkiu šalyje 2005–2011 m., liudija apie santykinai geresnes medikų 
pensinio aprūpinimo galimybes perspektyvoje. Ypač aukštos šio koeficiento reikšmės buvo 2006–
2007 m. (siekė apie 125 proc.). Didesnė nei 100 proc. šio rodiklio reikšmė rodo, kad vidutinis medikų 
darbo užmokestis augo gerokai sparčiau nei senatvės pensija. Blogesnė buvo mokytojų situacija (ypač 
iki 2009 m.). Tačiau pastarųjų darbo apmokėjimo kitimo tendencija (palyginti su vidutinės pensijos 
kaita) buvo gerokai palankesnė (5.2 pav.). 

5.2 pav. Gydytojų ir mokytojų neto darbo užmokesčio aplenkimo koeficientas,  
palyginti su senatvės pensijos vidurkio kitimu šalyje (proc.) 
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25 Neto darbo užmokesčio aplenkimo koeficientas apskaičiuotas kaip atitinkamų metų darbuotojų darbo 
užmokesčio ir vidutinės senatvės pensijos indeksų santykis (2005 m. lygu 100 proc.).  
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Manytume, kad ypač reikėtų atkreipti dėmesį į kitų sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų, kurie 
nėra šios srities specialistai, blogas pensinio aprūpinimo galimybes. Taupant lėšas sveikatos apsaugos 
sistemoje ir siekiant išlaikyti gydytojus, taupyta kitų profesijų grupių darbuotojų darbo apmokėjimo 
sąskaita. 2000 m. vienkartinio Statistikos departamento tyrimo duomenimis, labiausiai nukentėjo 
kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, kurie sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriuje gavo 
vidutiniškai 1,5 karto mažesnį darbo apmokėjimą26 nei šios sferos darbuotojai vidutiniškai šalyje. 
Labai daug skyrėsi ir jaunesniųjų specialistų bei technikų darbo apmokėjimas (1,4 karto). O medikų 
darbo apmokėjimas nuo šalies specialistų vidurkio skyrėsi mažiau (1,2 karto).  

5.3 pav. Specialistų pasitraukimo iš darbo rinkos prognozės 2011–2025 m. (proc. nuo 2009 m. reikšmės) 
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 2011 m. atliktas žmogiškųjų sveikatos priežiūros 
išteklių tyrimas „Dienos fotografijos“ analizė“. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/Health/ 
tyrimas-gydytojams-senstant-ir-emigruojant-netrukus-pritruksime-specialistu.d?id=47854811&l=fplead. 

 
Vienas iš būdų užtikrinti pagyvenusių medikų gerovę senatvėje – jų ekonominio aktyvumo  

laikotarpio pratęsimas pensiniame amžiuje. Dėl vyresnių medikų sveikatos būklės vargu ar galima 
tikėtis, kad jų pasitraukimas iš darbo rinkos gerokai sumažės, nes tokį didelį įprastinį darbo krūvį ir 
atsakingas pareigas ne visi galės „pavežti“. Tačiau pati šalies gydytojų senėjimo tendencija dėl jų 
demografinės kaitos perspektyvoje abejonių nekelia. Visgi dabar sunku vertinti, kiek reikšmingai 
gydytojų kaitą šalies darbo rinkoje gali veikti jų migracija. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) 2011 m. atlikto žmogiškųjų sveikatos priežiūros išteklių tyrimo duomenimis, daugiausiai iš 
darbo rinkos 2011–2025 m. turėtų pasitraukti chirurgų, vidaus ir vaikų ligų gydytojų, mažiausiai – 
slaugos ir šeimos medicinos specialistų (5.3 pav.).  

                                                 
26 Analizuojat padėtį naudojamas bruto darbo apmokėjimo rodiklis.  
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6. Gydytojų migracijos tendencijos ir jų tyrimai Lietuvoje 

6.1. Migracijos politika ir migracijos teorija: medicinos darbuotojų judėjimas  
Lietuvoje ir pasaulyje  

Šioje dalyje išskiriami pagrindiniai gydytojų emigracijos (specialistų išvykimo) klausimai, 
analizuojami statistiniai duomenys apie gydytojų judėjimą, vėliau nagrinėjamos svarbiausios gydytojų, 
kaip aukštos kvalifikacijos specialistų, migracijos / mobilumo tyrimų teorinės perspektyvos, o pagal 
išskirtas polemikos ašis, nagrinėjami kokybinio tyrimo (interviu su gydytojais) duomenys. Kadangi 
Lietuvoje aukštos kvalifikacijos migracijos politikos apibrėžimo (ir sutarimo, kokia ji turėtų būti) nėra, 
vietoj „politikos“ vartojame polemikos terminą, nes apibendrinant gydytojų migracijos / mobilumo 
tendencijas mūsų šalyje, galima įžvelgti tris migracijos polemikos (bet ne politikos) problemas (jų grupes): 

1. specialistų  „trūkumas“ ir „protų nutekėjimas“; 
2. specialistų, aukštos kvalifikacijos darbuotojų „išsaugojimas“, „sugrąžinimas“, „sugrįžimas“ ir 

„cirkuliacija“; 
3. specialistų „pritraukimas“ iš užsienio šalių (dažniausiai kaip aukštojo mokslo 

internacionalizacijos ir imigracijos iš trečiųjų šalių pasekmė). 
Daugumoje strateginių Lietuvos dokumentų, aukštos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas 

suprantamas kaip didelė ar pagrindinė problema, su kuria susiduria Lietuvos valstybė. Specialistų 
emigraciją bandoma mažinti įvairiomis priemonėmis. Lietuvoje buvo sukurta nemažai valstybės raidos 
strategijų, programų ir planų (Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 2002; Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategija, 2007; Ilgalaikė valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008–2020 metų 
strategija, 2008; pastarąją 2011 m. pakeitė strategija, žinoma kaip „Lietuva 2030“; ketinama rengti 
strategija jaunimo emigracijai mažinti), tačiau emigracijos iš Lietuvos srautai nemažėja, auga 
specialistų ir mokslininkų emigracija (Lazutka, Skučienė, 2009; Lazutka, 2008), o kaip viena opiausių 
problemų įvardijamas nepakankamas darbo jėgos potencialo panaudojimas ir didėjantis kvalifikuotos 
darbo jėgos stygius (Rakauskienė, 2007). 

Kita vertus, į specialistų judėjimą žiūrint iš globalesnės perspektyvos, galima kelti ir kitokio 
pobūdžio klausimus: ar specialistų emigracija yra tik Lietuvos problema ir ar tai iš tiesų problema? 
Beveik visos šalys susiduria su masiniu kvalifikuotos darbo jėgos judėjimu, nors paprastai tvirtinama, 
kad specialistai „bėga“ iš besivystančių į labiau išvystytas valstybes. Kaip matyti iš žemiau 6.1 
lentelėje pateiktų duomenų, labiau išvystytų valstybių gydytojų terapeutų emigracijos faktorius yra 
didesnis (kartais net keliskart) nei pereinamojo laikotarpio šalių. Vadinasi vien remiantis šiais 
duomenimis, galime ir be šalių lyginamosios analizės įsivaizduoti, kad gydytojų judėjimas yra 
globalus ir vyksta daugelyje šalių, o Lietuvoje, atrodo, tik įsibėgėja.  

6.1 lentelė. Gydytojai terapeutai naujosiose ES šalyse ir jų emigracijos faktorius 

Gydytojai terapeutai 

Šalis Iš viso 
Visi iš tos šalies 

registruoti užsienyje 
Registruoti tos šalies gydy–
tojai kitose Europos šalyse 

Emigracijos faktorius27 

Lenkija 95,272 6,568 3,130 6.4% 
Latvija 6,940 172 129 2.4% 
Lietuva 13,682 338 274 2.4% 
Estija 6,118 92 77 1.5% 
Airija 11,141 10,065 6,019 47.5% 
JK 133,641 8,824 1,708 6.2% 
Vokietija 277,885 14,196 9,734 4.9% 
Norvegija 14,200 788 711 5.3% 

Šaltinis: García-Pérez, Amaya ir Otero, 2007. 

                                                 
27 Emigracijos faktorius: gydytojų, įgijusių kvalifikaciją šalyje, dalis nuo visų šalyje dirbančių gydytojų (tiek 
įgijusių kvalifikaciją šalyje, tiek užsieniečių). 
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Lyginant lentelėje pateiktus skaičius matyti, kad Lietuvos gydytojų migracijos faktorius sąlyginai 
yra nedidelis. Manome, kad šie skaičiai atspindi ir globalizacijos lygį ir mastą, taigi jais remiantis, 
galima spėti, kad gydytojų mobilumą lemia ir globalūs procesai (darbo rinkų internacionalizacija, 
žinių ekonomika ir pan.), kurie naujųjų ES šalių narių atžvilgiu dar ne tokie intensyvūs. Kitaip tariant, 
specialistų migracija vyksta tiek dėl to, kad valstybės ekonomiškai konkuruoja tarpusavyje, siekdamos 
užpildyti struktūrinį darbo jėgos stygių vis labiau žiniomis besiremiančioje ekonomikoje, tiek ir dėl to, 
kad ir kvalifikuoti specialistai, ir mažai kvalifikuoti darbuotojai gali laisvai naudotis globalizuoto 
pasaulio teikiamomis galimybėmis – informacijos gausa, pigiais skrydžiais. Kalbant apie medikus, 
svarbu paminėti, kad jų žinios, dėl savo universalumo, yra lengvai perkeliamos į kitų valstybių 
ekonomiką ir darbo rinką. Taigi net ir žiūrint uždaru, vien tik pragmatiniu nacionaliniu aspektu, vargu 
ar įmanoma kategoriškai teigti, kad specialistų išvykimas yra inovacinio ir konkurencinio potencialo 
plėtros stabdys. Kaip rodo aukštos kvalifikacijos migrantų tyrimai, tikimybė, kad aukštos 
kvalifikacijos darbuotojas grįš į savo kilmės šalį yra didesnė (Chiswick, 1999). Tiek minėtų autorių 
įžvalgos apie migraciją, tiek ir kitų autorių (pvz., Favell, 2010; Recci, 2010) vertinimai, iliustruoja 
akademinio požiūrio į migraciją kaitą, t. y. perėjimą nuo požiūrio į migraciją, kaip baigtinį reiškinį, į 
požiūrį į judumą, kaip pastovią būseną. Taigi diskusija apie „nebenuspėjamas“ migracijos trajektorijas, 
specialistų grįžimo ir pakartotinio išvykimo problematiką ir diskusija apie sunkiai apibrėžiamas ir 
atrandamas migracijos trajektorijas apima ir nacionalinių, ir globalių valstybės ir asmens interesų 
sankirtą ir prieštaravimus. 

Dėl besikeičiančio migracijos pobūdžio visi teoriniai svarstymai apie specialistų migraciją 
dažniausiai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Dažnai pasitelkiami makro ir mikro lygmens neoklasikinės 
ekonomikos požiūriai į migraciją (traukos-stūmos veiksnių modelis ir jo kritika, pasaulio sistemų 
teorija, dvejopos darbo rinkos teorija). Migracijos tinklų teorija ir transnacionalinis (tinklaveikos) 
požiūris į migraciją papildo ekonominius aiškinimus ne ekonominių migracijos veiksnių analize. 
Migracijos teoriniai aiškinimai dar gali būti skiriami ir pagal skirtingas mokslo disciplinas, nors 
daugelyje publikacijų dominuoja tarpdisciplininis požiūris. Toliau aptarsime tik tuos teorinius 
migracijos reiškinio aspektus, kurie yra svarbūs gydytojų (specialistų) emigracijai konceptualizuoti. 

Neoklasikinė mikroekonominė prieiga ir makroekonominė teorija teigia, kad migraciją valdo 
„stūmimo“ ir „traukos“ jėgos (Castles ir Miller, 2009). Naujoji darbo jėgos migracijos ekonomikos 
teorija (new economics of labour migration) remiasi prielaida, kad migruojama racionaliai įvertinus 
galimą naudą ir tikėtinas sąnaudas, o sprendimą dėl migracijos priima ne individualus asmuo, bet visi 
jo namų ūkio (šeimos) nariai (Oded, Stark, 1991; žr. taip pat Stark, Bloom, 1985; Katz, Stark, 1986), t. 
y. labiau pabrėžiamas sprendimo išvykti socialinis kontekstas (remtasi Barcevičius, Žvalionytė ir kt., 
2012). Makroekonominė prieiga teigia, kad darbuotojai migruoja į šalis, kuriose trūksta darbo jėgos ir 
siūlomas aukštesnis atlygis už darbą. Vykstant migracijai, pamažu emigracijos ir imigracijos šalys 
konverguoja, t. y. tarp jų atsiranda makroekonominė pusiausvyra (pvz., išnyksta atlyginimų skirtumai, 
supanašėja kainos), kurią „pajaučia“ individai, ir migracijos apimtis sumažėja. Kvalifikuotų specialistų 
migracija, manoma, gali paspartinti šią konvergenciją, t. y. darbo jėga iš užsienio padeda subalansuoti 
paklausą ir pasiūlą ją importuojančios šalies darbo rinkoje, kartu darbo jėgą eksportuojančioje šalyje 
mažėja nedarbas, o darbdaviai, norėdami rasti darbuotoją, yra priversti didinti atlyginimus. Šios 
migraciją aiškinančios teorijos remiasi racionaliai apskaičiuojama ekonomine migracijos nauda ir tik 
iš dalies tinka specialistų migracijai aiškinti. 

Žmogiškojo kapitalo teorija (Becker, 1964; Sjaastad, 1962; taip pat žr. Borjas, 1987) teigia, kad 
žinių įgijimas, mokymasis, kvalifikacijos tobulinimas ir darbo patirties kaupimas yra investicija į 
žmogiškąjį kapitalą, kuri padeda užsitikrinti didesnes pajamas ateityje. Migracija žmogiškojo kapitalo 
aspektu vertintina kaip patirties kaupimo ir mokymosi procesas. Svarbus trumpalaikės ar ilgalaikės 
migracijos privalumas – specialistų grįžimas su nauja patirtimi bei įvežamos ir investuojamos lėšos. 
Remiantis žmogiškojo kapitalo teorija teigiama, kad valstybės ekonominis klestėjimas priklauso ir nuo 
fizinių, ir nuo žmogiškųjų išteklių. Kalbėdami apie žinių ekonomiką, vis daugiau migracijos teoretikų 
ir ekonomistų sutaria, kad ne vien materialinis kapitalas, bet ir žmogiškieji ištekliai lemia šalių 
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ekonominį ir socialinį vystymąsi. Psacharopoulos ir Woodhall (1997) tikina, kad „žmogiškieji ištekliai 
sudaro valstybės klestėjimo esmę, t. y. ekonominis kapitalas ir natūralieji ištekliai yra pasyvūs 
produkcijos veiksniai, o žmonės – aktyvūs veikėjai, kurie kaupia kapitalą, naudoja gamtinius išteklius, 
kuria ekonominę, politinę ir socialinę organizaciją bei atlieka „nacionalinį vystymą“. „Nematomos“ 
žinios (pvz., kultūrinis atvirumas, vertybės, žinios apie kitokius organizacinės ir biurokratinės elgsenos 
būdus, ritualus, skirtingos vertybės ir požiūris į tuos pačius reiškinius, vykstančius tiek savoje, tiek 
svetimoje kultūroje) taip pat yra konkurencingumo veiksnys ir jų teisingas panaudojimas gali lemti 
ekonomikos augimą (Fairbanks, 2000). Kita vertus, prarandant žinias, t. y. išvykstant iš šalies 
talentingiausiems specialistams ir profesionalams, mažėja šalies intelektinis potencialas ir 
konkurencingumas (Jucevičienė, 2002). 

Specialistų migraciją skatina ir globalūs nuo vienos šalies mažai priklausomi procesai. Du dažnai 
įvardijami dalykai – žinių ekonomika, kurioje mokslu paremtos technologijos ir aukšta kvalifikacija 
tampa įsidarbinimo garantu, bei rinkų internacionalizacija, ypač išplėtusi finansinio ir žmogiškojo 
kapitalo mobilumą, kurio pasekmė – erdvinės kompetencijų (excellence) konfigūracijos (Wink, 2004; 
OECD, 2007). Kitaip tariant, tiek „tradiciniai“ aukštos kvalifikacijos migrantai, tiek trumpalaikiai 
darbuotojai (transients) juda specializuotuose darbo rinkos sektoriuose ir beveik nepatiria integracijos 
sunkumų (Castles, Miller, 2009). Migracija tampa „likvidi“ (Bauman, 2000). Tokia migracija 
(tarptautinis mobilumas) yra sąlygota globalizacijos ir transnacionalizmo fenomeno. 
Transnacionalizmas suprantamas kaip ne vienoje erdvėje pasireiškiantys socialiniai, ekonominiai ir 
kultūriniai asmens interesai (žinių, įgūdžių, resursų ir asmens identiteto dviejų krypčių mobilumas toje 
erdvėje). Transnacionalinis požiūris, kuris susiformavo paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, 
mažiau dėmesio skiria migracijos priežastims ir analizuoja jau susiformavusias migrantų 
bendruomenes (Basch, Glick Shiller, Blanc-Szanton, 1993; Portes, 2001; Guarnizo, Portes, Haller, 
2003; Vertovec, 2009; Čiubrinskas, 2011 cit. pagal Barcevičius, Žvalionytė ir kt., 2012). 
Transnacionalizmas remiasi prielaida, kad daugelis migrantų nepraranda ryšių su šalimi, iš kurios jie 
atvyko, bet palaiko su ja daugialypius socialinius, ekonominius ir politinius santykius. B. Parekh 
(2008) nuomone, šiuolaikinė imigracija skiriasi nuo vykusios XX a. pradžioje ar po pasaulinių karų, 
nes tais laikais atvykusieji dažniausiai buvo karo pabėgėliai ir siekdavo asimiliuotis, o transporto ir 
komunikacijų stoka (ar jų nebuvimas) nutraukdavo imigrantų ryšius su kilmės valstybe. Pasak minėto 
autoriaus, šiuolaikiniai imigrantai dažniausiai atvyksta dėl ekonominių ar asmeninių motyvų, todėl jų 
santykis su priimančiąja valstybe pagrįstas sutarties principu (Parekh, 2008). Kitaip tariant, 
transnacionalumas individams suteikia bendruomenės jausmą, o per šią bendruomenę ir pasidalintas 
vertybes vyksta kolektyvinis bendradarbiavimas ir mokymasis. Be to, ekonominis migracijos 
potencialas ir jo panaudojimas kilmės šalyje daugiau priklauso nuo transnacionalinių ryšių, kurie kyla 
iš kilmės šalies ir palengvina idėjų, vertybių, įgūdžių ir kultūrinių bei ekonominių resursų apytaką 
(Østergaard-Nielsen, 2003; Wills et al., 2010). 6.1 pav. parodytas profesionalų migracijos tarp 
valstybių ciklas iliustruoja transnacionalinį migracijos (kuri vis dažniau vadinama „judėjimu“ 
(movement) arba „naująja migracija“ (Favell, 2010)) pobūdį.   
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6.1 pav. Profesionalų migracijos ciklas tarp valstybių 

 
Šaltinis: Portes, 2009. 
 

Migracijos tinklo teorijos požiūriu, migracijos priežastis yra migracija (de Haas, 2010). Per 
neformalius ryšius bei komunikacijos tinklus (immigrant entrepreneur networks) aukštos 
kvalifikacijos specialistai, mokslininkai keičiasi informacija apie laisvas darbo vietas ir apie 
atsiradusias veiklos galimybes (OECD, 2009), t. y. aukštos kvalifikacijos specialistai yra linkę labai 
pasitikėti vieni kitais ir dėl to dalijasi turima patirtimi, klausimais, susijusiais su darbu (Jucevičienė, 
2002). Pasak Sassen (2006), šiuolaikiniame globaliame pasaulyje galimos kitokios socialinių santykių 
konfigūracijos ir socialinė tvarka, o migracijos tinkle transnacionalinės korporacijos kartais gali veikti 
kaip valstybės alternatyva. Taigi nors valstybės vaidmuo visuomenės funkcionavime ir negali būti 
atmetamas, svarbu įvertinti tai, kad ši nauja socialinė tvarka yra palanki mobilumui aukštos 
kvalifikacijos asmenų, kurių santykis su valstybe tampa „nepriklausomas“ ir kurie sudaro vieną iš 
keturių S. Sassen (2006) įvardijamų „naujųjų globalių“ – profesionalų ir ekspertų – socialinių klasių. 
Tokį „nepriklausomo piliečio“ santykio su valstybe (pilietybės) modelį išsamiai nagrinėja Taljūnaitė 
(2005), pasak kurios, „nepriklausomas pilietis“ grindžia savo sprendimus, remdamasis natūralia arba 
technine kompetencija bei gebėjimu kaupti informaciją.  

Medikų migracijos tendencijų įvertinimą komplikuoja ta aplinkybė, kad nėra oficialios statistikos 
duomenų apie šalies gyventojų migraciją pagal profesijas. Kita vertus, stebimos tendencijos atsispindi 
Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojams bei slaugytojams išduotų pažymų, kurios būtinos 
įsidarbinant užsienyje, dinamikoje (6.2 pav.). Šiuo atveju, atliekant statistinį tyrimą, tikslinga 
pasiremti žinybine statistika. Analizuodami situaciją galime pastebėti keletą Lietuvos gyventojų 
emigracijos augimo bumų praėjusiame dešimtmetyje. Panašūs emigracijos bumai buvo būdingi ir 
gydytojų profesiją turinčių asmenų migracijai. Pirmasis gydytojų emigracijos padidėjimas buvo labai 
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ryškus, tačiau trumpalaikis. Įstojus Lietuvai į ES, medikams išduotų pažymų, reikalingų norint 
įsidarbinti užsienyje, skaičius labai išaugo 2005 m. (iki 346), tačiau jau kitais metais ši tendencija gana 
staigiai „užgeso“, nes po to sekė laikinas migracijos nuosmukis.  

6.2 pav. Medikams išduota pažymų, reikalingų norint įsidarbinti užsienyje 
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Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys. 
 
Antrasis šalies gydytojų migracijos padidėjimo laikotarpis buvo ilgesnis ir apėmė ekonominę krizę 

(2008–2010 m.), nors stebimo rodiklio reikšmės nepasiekė 2005 m. lygio. Slaugytojų išvykimo 
tendencijos buvo panašios į gydytojams išduotų pažymų skaičiaus dinamiką tik iki ekonomikos 
nuosmukio. Tačiau sunkmečiu, kai migruojančių gydytojų skaičius gerokai padidėjo, slaugytojų 
išvykimas reikšmingai sumažėjo. Taigi galima teigti, kad abiejų tendencijų kryptys buvo priešingos. 
Slaugytojams įsidarbinimui išduotų pažymų skaičius 2008–2010 m. sumažėjo nuo 272 iki 211, nors 
gydytojų pažymų skaičius išaugo nuo 88 iki 279. Beveik visą stebimą laikotarpį išvykstančių iš 
Lietuvos gydytojų buvo daugiau nei migruojančių slaugytojų. Tačiau šios „liūdnosios statistikos“ 
rodiklių reikšmės pasiskirstė labai netolygiai. 2008–2009 m. išvykusių slaugytojų buvo gerokai 
daugiau, o 2008 m. vienam emigravusiam gydytojui teko net trys slaugytojos. Tokius skaičių 
svyravimus galėtų paaiškinti tai, kad slaugytojų, kaip mažiau kvalifikuotų darbuotojų, poreikis – 
jautresnis ekonominių ciklų svyravimui, o gydytojų poreikis yra pastovus ir labiau nepriklausomas. 

Kalbant apie sveikatos apsaugos darbuotojų migraciją, tikslinga būtų aptarti jos balansą, nes 
egzistuoja bent jau formali galimybė įdarbinti Lietuvoje gydytojus iš kitų šalių. Pritrūkus sveikatos 
priežiūros specialistų šalies darbo rinkoje, vertėtų apsvarstyti medikų iš trečiųjų šalių įdarbinimo 
Lietuvoje galimybes. Dabar jas dideliu mastu riboja tiek lietuvių kalbos žinių trūkumas, tiek galimi 
tikėtini kvalifikaciniai neatitikimai iš trečiųjų šalių atvykusių šios srities specialistų diplomuose. Todėl 
ši problema yra labiau tolimesnės perspektyvos klausimas. 

Išvykstančių į užsienį mūsų medicinos darbuotojų bei mūsų šalies sveikatos priežiūros sferoje 
įsidarbinančių kitų šalių piliečių balansas yra neigiamas. Kita vertus, dauguma darbdavių mano, kad 
trečiųjų šalių piliečių poreikis Lietuvos darbo rinkoje perspektyvoje didės arba išliks daugmaž 
pastovus, nepaisant to, kad iš Lietuvos išvykstančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius gerokai 
viršija šioje sferoje įsidarbinančių užsieniečių skaičių. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į 2010 m. projektui 
„Trečiųjų šalių integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę 
grupę kaupimas ir palyginimas“ (Nr. EIF/2009/3/18/RM/1) sukauptus darbo biržos duomenis, galima 
teigti, kad trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas sveikatos priežiūros sektoriaus įmonėse Lietuvoje iki šiol 
labai menkas. Yra tik atskiri įdarbinimo leidimų išdavimo kai kurių medicininių profesijų atstovams 
atvejai. Tarp sveikatos priežiūros sferoje Lietuvoje įdarbintų trečiųjų šalių piliečių 2008 m. buvo tik 
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keturi gydytojai oftalmologai, vienas psichoterapeutas, vienas anesteziologas-reanimatologas bei penki 
rezidentai; 2009 m. atitinkamai buvo įdarbinti trys gydytojai oftalmologai, vienas ortodontas, vienas 
anesteziologas-reanimatologas bei du rezidentai. 2008 m. šalyje taip pat įdarbinti keturi pagalbiniai 
medicinos darbuotojai, 2009 m. – du bendrosios praktikos slaugytojai. 

Kita vertus, analizuojant Lietuvos gydytojų skaičiaus kitimo dinamiką, ne mažiau svarbu 
išsiaiškinti, ar gydytojų migracija yra „pavojinga“. Lietuvoje atlikti bendros ir grįžtamosios migracijos 
tyrimai beveik neanalizuoja aukštos kvalifikacijos asmenų situacijos, nors juose konstatuojama, kad 
Lietuva nėra patraukli aukštos kvalifikacijos darbuotojams (Sipavičienė, Gaidys, Dobrynina, 2009) ir 
kad vyksta protų nutekėjimas. Kita vertus, inicijuojant ir įgyvendinant specialistų migracijos 
„stabdymo“ programas ir strategijas, pirmiausia svarbu nustatyti gilumines „kokybines“ išvykimo ir 
grįžimo priežastis. Tai pristatoma kokybinio gydytojų tyrimo analizėje ir apibendrinimuose. 

6.2. Gydytojų migracija, grįžimas ir cirkuliacija: kokybinio tyrimo duomenys 
Lietuva yra transmigracijos epicentre: ne tik emigrantus siunčianti, bet ir  juos (nors ir mažiau) 

susigrąžinanti šalis (Čiubrinskas, 2006; 2009). Nemažą dalį išvykstančiųjų sudaro kvalifikuoti 
asmenys (Sipavičienė, 2006), tačiau jų grįžimą riboja tai, kad žmonės Lietuvoje ne visada gali 
realizuoti savo profesinį potencialą – specialistai ir profesionalai neranda sau tinkamos terpės – 
profesinės, dvasinės, intelektinės, kūrybinės aplinkos (Rakauskienė, 2009). Tą iliustruoja sveikatos 
priežiūros ekspertų interviu žiniasklaidoje:  

 
„Negalime teigti, kad Lietuvoje yra ,,saugus gydytojų migracijos lygis“, tačiau Lietuvos gydytojų sąjungos 

vadovų teigimu, susirūpinimą kelia ,,ne iš Lietuvos išvykstančių gydytojų skaičius, bet specialistų praradimas“. 

Jų vertinimu, darbdaviai užsienyje beveik nesamdo labai jaunų specialistų ar vyresnio amžiaus greitai 

nebedirbsiančių gydytojų. Paklausūs specialistai, turintys 10–20 metų stažą: darbingiausi gydytojai, turintys 

daug patirties. Šiuo metu gydytojų trūkumo nejaučiama, kaip ir jų pertekliaus“ (iš Lietuvos gydytojų sąjungos 

prezidento profesoriaus Liutauro Labanausko interviu, Lietuvos rytas, 2011 m. liepos 23 d.). 

Turime puikių chirurgų, terapeutų, kardiologų ir kitų specialistų, kurių potencialo neišnaudojame: ,,Yra 

sričių, kur Lietuvoje tikrai nėra blogiau, pvz., kalbant apie specialistų (gydytojų) parengimo lygį. Kodėl 

Norvegijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse pilna lietuvių gydytojų – visų pirma, jie gerai profesiškai parengti, yra 

įvaldę naujausias technologijas. Gydytojai rezidentai, išmokę dirbti su tokia aparatūra, išvažiavę į mažesnes 

ligonines, tų galimybių neturi. Tačiau taip yra daugelyje net ir turtingų šalių, nes naujausia sudėtinga tam 

tikros srities tyrimų ar modernių gydymo būdų įranga yra sukoncentruota centruose, kurių, net ir Europoje, 

gali būti tik keletas. O Lietuva nėra didelė, ir joje esantys įvairių medicinos sričių centrai (dažniausiai 

universitetų ligoninėse) yra lengvai pasiekiami, svarbu, kad jie būtų ir tarnautų mokymo bei medicinos 

praktikos reikmėms“ (iš interviu su Z. Kučinskiene, Sveikas žmogus, 2007 m. Nr. 2). 

 
Išvykimo priežastys: išvykimas kaip avantiūra ir darbo paieška. Dauguma migracijos tyrimų 

klausimynų prasideda klausimu „kodėl?“, siekiančiu nustatyti migracijos priežastis. Tyrimo dalyvių 
atsakymuose ekonominės priežastys persipina su neekonominėmis, taigi negalima teigti, kad 
išvykstama vien tik dėl ekonominių motyvų: 

„Aš, dabar, kai žiūriu atgal, buvau tokia avantiūristė. Ypač kalbant apie Lietuvoje įgytas žinias ir 
jų pritaikymą. Man atrodo, žiūrint retrospektyviai, buvo labai pavojinga dirbti su tomis žiniomis, 
kurias turėjau. Ką mus išmokė universitetai, tai atsakingumo, darbštumo, punktualumo. Už šias 
savybes lietuvius tikrai mėgsta čia [Jungtinėje Karalystėje]. Gali jais pasitikėti. Bet klinikinių žinių – 
aš jaučiu, kad mus perdaug teorijos primokino, o taip vaidinamų „hands-on“ žinių trūksta“ (LL1).  

Taigi šiai informantei išvykimas buvo daugiau kitokio gyvenimo, kitos „sistemos“ paieška. 
Gydytoja mini įgūdžius, įgytus Lietuvoje – atsakingumą, darbštumą, punktualumą. Tačiau ji gana 
kritiškai vertina savo klinikines žinias. Šiai informantei išvykimas, visų pirma, yra investicija į 
žmogiškąjį kapitalą – noras įgyti „hands-on“ žinių apie mediciną. Žinoma, informantė tokio tikslo 
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prieš išvykdama nekėlė, ji labiau norėjo pakeisti aplinką, ir tik pradėjusi dirbti pagal specialybę 
pamatė ir pradėjo kvestionuoti, lyginti savo žinių kapitalą, įgytą Lietuvoje, su galimybėmis Jungtinės 
Karalystės sveikatos priežiūros sektoriuje. 

Kita informantė, rajono centro ligoninėje dirbanti gydytoja, neketinanti išvykti, taip pat nurodo 
materialias ir nematerialias išvykimo priežastis. Jos atsakyme susipina daug dalykų: ekonominė sėkmė 
ir subalansuotas darbo krūvis, galimybės tobulėti, mokytis ir įgyti žinių, subjektyvus laimės vertinimas 
ir galimi grįžimo nusivylimai:  

„Išvykti skatina grynai materialios priežastys. Be to, svetur kitaip žiūrima į gydytoją. Jaunimas 
ieško, ieško ne tik pinigų, bet ir iššūkių. Sugrįžo viena mergina, jauna okulistė į Panevėžį, įsidarbino 
klinikoje, bet ten nedaromos operacijos – tai ji po metų išvyko į užsienį. Galimybės yra išvykimo 
priežastis, čia ji negavo daryti to, ko norėjosi. Arba atlyginimas. <...> [Išvykusieji] galvoja grįžti 
susikūrę savo materialią padėtį ir jeigu čia gaus darbą. Gal jie grįš labai daug mokantys, bet jei į 
Raseinius jiems reikės važinėt budėti, ne iš gero gyvenimo?“ (LL2). 

Kita informantė, šeimos gydytoja, pastebi, kad išvykti verčia pagarba žmogui, tiksliau – jos 
trūkumas Lietuvoje, ir ekonominės priežastys:  

„Manyčiau, kad išvykti verčia pažiūra į juos, kaip į žmones, į jų darbą ir, aišku, geras uždarbis – 
kada jie gali išlaikyti savo šeimą, pragyventi ir sugebėti netaupyti sau savaitgalį tų kelių grašių, 
kuriuos turi paskirti maistui, ne poilsiui“ (LL3). 

Darbo sąlygos taip pat yra viena iš „masės“ išvykimo priežasčių: 

„Masė priežasčių. Pirmiausia, žinoma, dideli darbo krūviai už mažą atlyginimą. Kai per dieną 
reikia priimti trisdešimt ar keturiasdešimt pacientų už simbolinį atlyginimą. Iš pašalės ne visi gauna. 
Gyvena iš valdiško atlyginimo. Darbo sąlygos visiškai absurdiškos – dėl to nori emigruoti“ (MT1). 

Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje gyvenantys informantai turi nemažai žinių apie migraciją. 
Sprendžiant iš pokalbių su informantais, ligoninėse yra nemažai darbuotojų, kurie arba patys buvo 
išvykę, arba turi išvykusių kolegų ir draugų, su kuriais bendrauja. Todėl atrodo, jog migracija ir 
išvykimas yra gana dažna neformalių pokabių, bendravimo tema. Galima teigti, kad egzistuoja ir tam 
tikra „migracijos kultūra“ arba „pokalbių apie migraciją kultūra“, nes visi tyrime dalyvavę gydytojai 
turi daug žinių, patirčių ir nuomonių šiuo klausimu, nors tai mažai priklauso nuo migracinės patirties: 

„Pažįstu [gydytojus], kurie yra išvažiavę. Artimai pažįstu savo vieną grupiokę, vaikų chirurgę, 
kuri, manau, planuoja likti [ten] todėl, kad čia neturės tokio darbo, nes jos yra labai siaura 
specialybė“ (AL6). 

„Aš esu iš emigravusiųjų ir grįžusių atgal, nes buvau išvykęs į Vokietiją, kurioje dirbau beveik 
metus, nors tuo metu Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje. Į Vokietiją vykome dviese su draugu, 
savo iniciatyva, patys išsilaikėme kalbos egzaminą ir susiradome darbo vietą, susitvarkėme visus 
dokumentus (tai užtruko apie pusę metų). Darbą radome užsienio interneto tinklalapyje pagal 
skelbimą, nors visiškai nemokėjome kalbos, ją išmokome ir išvažiavome. Dirbau pagal specialybę 
vienoje iš didžiausių Vokietijos ligoninių, patenkančių į 15-tuką, gydytoju. Išvažiavau vienas, be 
šeimos“ (MT5). 

Remiantis tyrimo dalyvių nuomone, galima teigti, kad išvykimo priežastys sudaro nesistemingą 
lūkesčių kitoje šalyje grandinę. Asmuo „sveria“ finansines ir saviraiškos galimybes kiekvienoje šalyje 
atskirai ir taip priima arba nepriima sprendimą išvykti.  

 
Traukos į kitą šalį motyvai (finansiniai ir savirealizacijos) kaip lemiantis veiksnys: 

„Visų pirma – finansai, alga. <...> Vyras nuo mažumės norėjo išvykti ir gyventi svetur, na, o kursiokai 

išvykę tik laikinai – uždarbiui“ (AP1). 

„Kai kurie laimingi, kai kurie – ne, nes trūksta paties krašto, na, o keliaujantiems bet kur gerai“ (AP3). 
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„[Tiems, kuriuos pažįstu], jiems sekasi puikiai. Kiek žinau – [yra laimingi] ir neketina grįžt“ (AL2). 

Stereotipinės, standartizuotos išvykimo priežastys: 

„Atlygis, darbo krūviai... Kiek pažinau [išvažiavusių gydytojų], ir kiek išvažiuoja, kad darbo sąlygos 

sudaromos normalios, su adekvačiais atlyginimais ir darbo krūviais. Tai turbūt [svarbiausia] problema. Ir 

kalbant su dabartiniai rezidentais, kurie ketina išvykti, [jie nurodo] irgi būtent šias priežastis“ (AL2). 

„Ypač prastos finansinės sąlygos dirbant gydymo įstaigose Lietuvoje. Mažas atlyginimas, visiškai 

neatitinkantis gydytojo profesinės kvalifikacijos ir įdedamo darbo, pastangų“ (AL1). 

Verslūs gydytojai:  

„Dabar stoviu tokioje kryžkelėje. Į savarankiškumo pusę noriu eit, kad galėčiau pati nuspręsti, ką daryti ir 

t. t. Man todėl šiuo metu yra Berlynas arti prie širdies, kadangi tenai yra galimybė būti savarankiškai, tapti 

[gydymo verslo] partneriu. Aišku, tam reikia lėšų. Reikia pirmiausiai pažiūrėti, kaip atrodys mūsų apyvarta, ir 

tada norėčiau turėti savo vietą“ (AL8). 

 
Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, kaip gydytojai randa darbą užsienyje. Darbo paieškos 

sėkmė priklauso nuo socialinio ir žmogiškojo kapitalo. Socialinis kapitalas leidžia sėkmingai judėti iš 
vienos erdvės į kitą, nesusiduriant su integracijos sunkumais. Taigi galimas gydytojų grupavimas 
galėtų būti ne tik pagal „judėjimo“ erdvėje, bet ir pagal darbo paieškos bruožus. Išsiskiria trys 
„judėjimo“ darbo rinkoje (darbo paieškos) strategijos:  

a) savarankiška į rinką orientuota darbo užsienyje paieškos strategija;  
b) ieškant darbo užsienyje naudojamasi socialiniais tinklais ir asmeniniais ryšiais;  
c) darbo paieška naudojantis įdarbinimo agentūrų paslaugomis. 
Dalis informantų galėtų būti apibūdinami kaip savarankiški individualistai, siekę ar siekiantys 

įsitvirtinti patys. Šie informantai susiduria su konkurencija dėl darbo vietos užsienyje, tačiau vertina 
tai kaip privalumą ir prestižą, nes konkuruojama dėl darbo vienodomis sąlygomis tiek su vietos, tiek 
su kitų šalių profesionalais. Jiems mažiau svarbūs šalies privalumai, rinkdamiesi jie vertina 
organizaciją ir savo ateities perspektyvas: 

„Savo CV esu pateikęs http://www.medicotrust.com/ tinklalapyje. Dabar intensyviai mokausi 
[užsienio] kalbą. Mane kviečia į pokalbius, atrankas. Aš intensyviai darbo neieškau, todėl daug 
pasiūlymų ir neturiu. Manau, kad geriausia rašyti laiškus tiesiai  į ligonines, o ne per agentūras. Bet, 
man atrodo, kad reikia pirmiausia kalbą išmokti“ (AL4). 

Savarankiško įsidarbinimo užsienyje strategija konkuruoja su įsidarbinimo per socialinius tinklus 
ir tarpasmeninius kontaktus strategija, t. y. kai kurie informantai labiau linkę pasikliauti gydytojų 
profesiniais tinklais ir profesinėmis ar asmeninėmis pažintimis. Svarbu pastebėti, kad visi gydytojai 
dirbo medicinos srityje ir pagal specialybę, nors jų gautos pareigos (ypač pirmoje darbovietėje) ne 
visada atitiko (subjektyviai suvokiamą) savo kompetenciją ir gebėjimus. Kita vertus, jie pabrėžė, kad 
įsidarbinimą per socialinius ryšius lėmė asmeninės savybės – tam tikros medicinos srities 
kompetencijos ir darbo patirtis. Tačiau tiek savarankiškai įsidarbinę, tiek įsidarbinę per asmeninius 
ryšius gydytojai nebuvo apsisprendę, kiek ilgai dirbs užsienyje. Lygiai taip pat jie nebuvo apsisprendę 
ir dėl grįžimo. Trečioji informantų grupė – gydytojai įsidarbinę per įdarbinimo agentūras: 

„Agentūra pasiūlė laikiną konsultanto postą, atvažiavau, patiko, buvau įvertintas ir likau. Prieš 
tai dirbau UK“ (informantas Airijoje AP6).  

Tiesioginis įdarbinimas yra laikomas vienu iš efektyviausių darbuotojų paieškos būdų.  
Informantų nuomone, įdarbinimo agentūros labai aktyviai veikia Lietuvoje, gydytojų viliojimas vyksta 
intensyviai jiems dar studijuojant universitete. Gydytojų viliojimas yra tiek individualus (kreipiamasi į 
konkretų asmenį, turintį specifinės darbo patirties), tiek ir grupinis (viliojami universitetų studentai, 
tiesioginio kontakto su jais ieškant per seminarus, stažuotes užsienio gydymo centruose). 
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Tiesioginis įdarbinimas, viliojimas: 

„Aktyviai. Yra, pvz., firma vokiečių. Jungtinės Karalystės [firma] organizuoja netgi seminarus 

studentams, aiškina, kokia būtų atvykimo pas juos tvarka, ir mokymosi, ir darbo. Tai aktyvus procesas. Pvz., 

vokiečiai netgi organizuoja nemokamus vokiečių kalbos kursus. Taip, yra aktyviai dirbama“ (LL5). 

„Viliojimas yra. Aš pati sulaukiu skambučių, ir, vat, Vokietijos sienos kai atsidarė, skambino [iš ten]. 

Įdarbinimo agentūros studentus vyresnių kursų su visom išlaidom [nuveža] „pasižiūrėti“, [ištaria ironiškai – 

aut. pastaba] kaip pas juos vyksta darbas. Yra to tokio viliojimo. Bet vėlgi sakau, turi atsirinkti patys studentai. 

Norvegai ten... natūralu, jiems trūksta – jie ir vilioja. Kodėl gi ne? Kodėl neviliojus? Studijos tokios brangios. 

Tai atsieina daug valstybei išmokyti tokį vieną [studentą]. Medicinos studijos praktiškai pačios brangiausios. 

Tai atsieina daug valstybei, tai kodėl negauti gatavo produkto?“ (LL6). 

Universitetas uždrausti negali, bet išlieka pasyvus „stebėtojas“: 

„O kaip jisai [universitetas] gali reaguoti? Vėlgi, nėra jokių sutarčių su studentais, kad jie turi atidirbti 

baigę universitetą. Kad tu grąžinti turi pinigus, kuriuos mes į tave investavom. Kalbų, galbūt, yra tokių, bet 

politikos bendros nėra. Ir mes tik apgailestaut galim, kai taip atsitinka. Vėlgi tos represijos, čia skamba labai 

represiškai, nežinau, bet kažkokių priemonių turėtų imtis“ (LL6). 

,,Aišku, universitetas, na... negali sakyti, kad jis yra draudžianti institucija tokiai veiklai, uždraust 

negalima, kad atvyktų užsieniečiai ir kalbėtų apie tas galimybes, bet to nepalaiko, aišku“ (LL5).  

 
Apibendrinant gydytojų įsidarbinimo strategijas užsienyje galima teigti, kad po ES plėtros 2004 

m. gydytojų įsidarbinimo bruožai užsienyje keitėsi (6.2 lentelė, taip pat Labanauskas, 2006). 

6.2 lentelė. Gydytojų įsidarbinimo užsienyje bruožai iki ir po narystės ES 

Iki 2004 m. po 2004 m. 
Įsidarbinama tiek savarankiškai, tiek per įdarbinimo 
agentūras; įsidarbinimo procedūras varžė vizų 
reikalavimai; 
 
Įdarbinimo agentūros ieško individualių darbo 
pasiūlymų asmeniui, organizuoja mokamus kalbos 
kursus; į pokalbius dėl darbo su ligoninių atstovais 
kviečia agentūra; dažnai pokalbis dėl darbo vyksta 
užsienyje (pvz., Varšuvoje ar Vienoje, t. y. sąlyginai 
arčiau Rytų Europos šalių), ieškantysis darbo pats 
padengia kelionės į darbo pokalbį išlaidas;  
 
Įdarbinimo agentūros galėjo imti mokestį už 
įdarbinimo paslaugas prieš įdarbinant (iki 2010 m.). 

Įsidarbinama vis dažniau savarankiškai ar per 
socialinius ryšius (ypač padedant užsienyje jau 
dirbantiems kolegoms); 
 
Įdarbinimo agentūrų vaidmuo keičiasi; šalia įprastos 
veiklos įdarbinimo agentūros atlieka daugiau 
papildomų funkcijų, pvz., ligoninės ir gydymo centrai 
užsienyje veikia per įdarbinimo agentūras, viliojami 
universitetų studentai, jiems organizuojami nemokami 
kalbos kursai, nemokamos stažuotės į užsienio 
gydymo įstaigas;  
 
Užsienio sveikatos priežiūros įstaigų atstovai 
tiesiogiai ieško specialistų Lietuvoje, ypač 
universitetuose; 
 
Įsidarbinama lietuvių ar kitų Rytų Europos šalių 
(lenkų, rusų) gydytojų-verslininkų įkurtose klinikose; 
Daugėja gydytojų-verslininkų, įsteigusių gydymo 
įstaigas užsienyje. 

 
Lietuvos palyginimas su užsienio valstybėmis: bendri pastebėjimai. Tyrimo informantų vertinimai, 

kalbant apie darbo sąlygas ir gyvenimo kokybę migravus arba „įsivaizduojamos“ potencialios 
migracijos atveju, dažniausiai būna dvejopi: pirmiausia, vertinami įvairūs (ekonominiai, socialiniai, 
kultūriniai, profesiniai) gyvenimo Lietuvoje aspektai su tikru arba „įsivaizduojamu“ gyvenimo 
užsienyje turiniu. Įdomu pastebėti, kad gyvenančių ir dirbančių Lietuvoje gydytojų migracijos 
vertinimai sunkiai atskiriami nuo žiniasklaidos vertinimų. O gydytojų, gyvenančių ir dirbančių 
užsienyje, vertinimai neatskiriami nuo jų pačių profesinės patirties, veiklos turinio, asmeninio 
gyvenimo lygio ir šeimos, galimybių mokytis patiems ir lavinti savo vaikus bei integruotis į 
priėmusios valstybės visuomeninį gyvenimą. Šie vertinimai sąlygoja ir apsisprendimą likti kitoje 
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valstybėje ar grįžti į gimtinę. Neretai sprendimą „dar kurį laiką“ pagyventi užsienyje lemia 
informacija apie Lietuvos ekonominę, politinę ir kultūrinę raidą, gaunama iš gimtinėje pasilikusių 
artimųjų ir žiniasklaidos. Ši informacija yra labai svarbi ir gali mažinti arba, priešingai, stiprinti norą 
grįžti į kilmės valstybę:  

„Į Australiją, Ameriką nelabai norėčiau važiuoti, nes mano stiprūs ryšiai su Lietuva. Samdomo 
darbo dirbti nelabai norėčiau, tai reiktų kažką savo kurti. Aš turiu minčių ir į Lietuvą grįžti. Kol kas 
priklausau prie neapsisprendusiųjų. Kaip aplinkybės susiklostys, taip ir bus“ (LL1). 

Subjektyvūs gyvenimo aplinkos užsienyje vertinimai, parodyti 6.4 lentelėje, iliustruoja, kad 
išvažiuoti gyventi svetur ne visiems informantams buvo paprasta. Pasiryžimas keisti gyvenamąją 
aplinką taip pat ne visiems buvo vienodai sėkmingas. Išsiskiria dvi adaptacijos kitoje ekonomikoje ir 
socialinėje-kultūrinėje erdvėje strategijos (6.3 lentelė). Svarbu pastebėti, kad sėkminga ekonominė 
adaptacija ne visada yra sėkmingos socialinės ir kultūrinės adaptacijos prielaida. (Pastaba: vartojame 
adaptacijos, bet ne integracijos terminą, nes tyrimo dalyviai patys nelaiko savęs migrantais; jie yra 
linkę keisti šalis, kuriose dirba, taip pat gali nuspręsti bet kada grįžti arba (ir vėl) išvykti; tą atskleidžia 
ir subjektyvūs vertinimai, pateikiami lentelėje). 

6.3 lentelė. Subjektyvūs gyvenimo aplinkos užsienyje vertinimai 

Nors aplinkos vertinimas yra subjektyvus, kitose valstybėse informantai randa dviejų tipų aplinką: 
1. Artimą kultūrinę aplinką ir galimybę 
pozityviai bendrauti su priimančios šalies 
gyventojais, nesunkiai užmegzti santykius su 
profesine bendruomene; tokiu atveju noras grįžti 
atidedamas ilgam laikui. 

2. Informantas yra vienišas, nuo šeimos ir artimųjų atskirtas, 
į visiškai jam neįprastą kultūrinę aplinką patekęs asmuo; 
tokiu atveju jis nebepuoselėja vilčių ilgam įsikurti naujoje 
vietoje, nepaisant to, kokia profesine veikla užsiimtų ar kokį 
atlyginimą gautų. 

„Žinai šios šalies papročius, žinai tvarką, bendravimą. Čia vis tiek yra kažkokia tavo terpė. O kitur ir 
pinigai yra, ir laisvo laiko, bet ir bendravimas ten kitoks, ir tu iš pradžių esi vienas“ (MT2) 

„Taigi susideda ir asmeninės emigracijos priežastys, ir piniginės. Mes tai seni, turim ir namus, ir lėkštes. 
Vienas mūsų buvo išvažiavęs savo laiku. Chirurgu čia [Lietuvos mieste] dirbo. Tai sugrįžo, ieškojo pas mus 
darbo. Nepritapo. Jis Danijoj buvo. Na, ir charakteris tų danų – uždari, nebendraujantys. Aišku, Lietuvoj 
smagiau tarp savų“ (LL4). 

„Kiek aš pažįstu išvykusių gydytojų, tai tik vienas nepritapo Jungtinėje Karalystėje ir norėjo vėl įsidarbinti 
čia Lietuvoje, bet jo niekas nebepriėmė, tai jis buvo nelaimingas. Nepriėmė ne todėl, kad buvo išvykęs, o todėl, 
kad jo asmeninės savybės prastos. Jo kaip darbuotojo niekas nenorėjo. O visi kiti, kurie pritapo užsienyje, yra 
laimingi ir net nesiruošia čia grįžti. Nežinau tokio gydytojo, kuris artimiausiu laiku planuotų atvažiuoti čia į 
Lietuvą“ (MT1). 

„Aš [užsienyje] dirbau dviejose vietose, ir buvo labai skirtinga patirtis. Nedidelę rajoninę ligoninę Velse, 
kurioje [dirbau], galėčiau prie šiltesnių darbo vietų priskirti. [Kadangi] nedidelis miestas buvo, tai tam 
[turėjo] įtakos. Ir dirbau didelėje universitetinėje ligoninėje trečio lygio perinataliniam centre Londone, tai ten 
apie šiltus santykius [net neverta] kalbėti – Zoologijos sodo narvo principu viskas vyksta (vienas kitų 
nepažįsta)“ (AL6). 

„Norvegijoje tai, žinau, kelios daktarės liūdi mažuose miestukuose vienos ten gyvendamos. Norvegai labai 
ramūs, uždari tokie, namisėdos yra. Sunku labai integruotis į tokią visuomenę. Prancūzijoje – viskas kitaip, vis 
tiek pietietiškas daugiau jų temperamentas. Net ir mažuose miesteliuose kultūrinis gyvenimas išvystytas: visokie 
festivaliai, kultūros namai. Anglijoje irgi tas pats: vyksta gyvenimas, ar tu gyvensi sostinėje, ar gyvensi 
kažkokiam mažam miestely“ (AL5). 

„Jaučiuosi šitoj šaly [Vokietijoje] kaip šeimininkas, kaip savas pilietis“ (AL5).  

 
Tačiau gyvenimo aplinką ir kokybę naujame krašte gydytojai vertina labai subjektyviai ir 

skirtingai: tai, kas vienam gydytojui atrodo neblogu pasiekimu, kitam – tik primityvus egzistavimas. 
Vienam pakanka gero atlyginimo, o kitas įsivaizduoja savo sėkmę kaip savirealizaciją ir karjeros 
pasiekimus (įdomu, kad karjeros ir kitus su savirealizacija susijusius pasiekimus informantai mano 
galintys geriau realizuoti Lietuvoje, o darbas užsienyje vertinamas labiau iš materialių pozicijų):  
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„Sunku pasakyt [ar laimingi]. Nežinau. Nežinau. Ar jūs galvojat, lietuviai prisipažins, kad jie 
nelaimingi? Man išvis atrodo, kad mūsų tauta tokia, kad [žmonės] negali pasakyt, kad nesiseka. Į 
Ameriką, žiūrėkit, kiek išvyko. Ir savo laiku gyveno ten, kur neturėjo nė ką valgyt, bet grįžt nenorėjo, 
vien dėl to, kad negali prisipažint, jog tau blogai sekasi. Tai būnant gydytojo pozicijoj, negali pasakyt, 
kad tau blogai sekasi, o tu ten laimingas ar ne – aš nežinau“ (LL6). 

Apibendrinant informantų interviu, galima teigti, kad Lietuvoje patiriamas nesaugumo dėl 
ekonominės padėties jausmas pakeičiamas į nesaugią karjeros ir savirealizacijos situaciją užsienyje:  

„Kalbant apie darbą užsienyje, nereikia manyt, kad mes ten esam be galo pageidaujami ir 
laukiami, ir ypač jeigu dirbam trumpai. Laukiami tiek, kaip atlikti juodžiausiam, sunkiausiam gydytojo 
darbui: daugiausia naktų budėti ir visa kita. Vietiniai žmonės, į kurių kraštą imigruoja gydytojai, žiūri 
į [juos] kaip į atvykėlius iš tolimųjų rytų. Psichologiškai, be abejo, yra priimtiniau [Lietuvoje dirbti]“ 
(AL6). 

Adaptacijos ir profesinio savirealizacijos „nesaugumo“ gyvenant užsienyje „riziką“ informantai 
vis dėlto suvokia kaip mažesnę už gyvenimo Lietuvoje „finansinę riziką“. Sprendžiant iš informantų 
interviu, rizika ir nesaugumo jausmas dėl karjeros ir savirealizacijos užsienio valstybėje, tikėtina, 
atsipirks: a) asmeniniu tobulėjimu, karjera ir pripažinimu užsienyje, bet ateityje; arba b) karjera ir 
pripažinimu sugrįžus į Lietuvą:  

„Į Vokietiją išvažiavo, kiti į Daniją, labai nemažai mūsų išvažiavo <...>. Buvo tas bumas firmų 
visų ten, steigėsi, tai išėjo į firmas, kiti išvažiavo, nemažai išvažiavo – buvo 1997 metai. Ir aš žinau, 
kad kai kurie tebedirba ten [užsienyje] tik gydytojo asistentu, o kiti dirba labai gerai įsitaisę. Ir 
vadovaujamose [pareigose], ir vedėjais“ (LL6). 

„UK – Londone – tikrai labai aišku buvo, kad ilgą laiką nepalūžus sveikatai neįmanoma ten dirbt. 
Turi ieškoti dar vienos darbo vietos, kur galėtum [dirbti], [vėl viskas iš naujo], ir tas per daug 
dažnai...“ (AL6). 

Galima teigti, kad šalis, į kurią išvykstama, informantams tampa naujų socialinių patirčių 
stimuliatoriumi. Kilmės šalis ir išvykimo šalis įtvirtinamos kaip dvi atskirtos (binarinės) erdvės. Šiose 
erdvėse dominuoja skirtingos sistemos: pirmoji – Rytų Europos – išreiškia galią, dominavimą ir 
kontrolę. Antroji – Vakarų Europos – sistema apibūdinama pliuralizmo, pasirinkimo laisvės, darnos ir 
veikiančios, gerai funkcionuojančios visuomenės epitetais:  

 „Vokietijoje tokių dalykų kaip „kyšiai“ nėra. Žinoma, ateina su saldainiai padėkoti, bet čia tik 
padėka. Iš tikrųjų, ir to negalima priimti, bet... Neseniai buvau policijoje, turėjau vesti vieną pokalbį, 
tai nunešiau saldainių. Galvojau, kad nieko baisaus, bet jie iškart pasakė, kad negali priimti tokių 
dalykų Vokietijoje“ (AL8). 

„Su manim kartu studijavo viena mergina iš Rusijos, bet ji labai greitai išėjo, kadangi nuėjo pas 
profesorių su 2000 eurų ir pasakė, kad „aš labai norėčiau, kad Jūs man pasirašytumėt [tam tikrą 
įvertinimą]“. Iškart buvo pakviesta policija ir ją  išmetė iš universiteto. Nesusitikome daugiau su ja, 
nes neturėjome artimo ryšio (ji buvo vienu kursu aukščiau, nežinau, ar ją išmetė iš šalies). Todėl labai 
pergyvenu dėl naujos darbovietės, kur bus daug pacientų iš Rusijos: yra tokia koncepcija, <...> kad 
rusai atvažiuotų, Berlyną pasižiūrėtų ir tuo pačiu dantukus susitvarkytų“ (AL8). 

Habitualizuotos kasdieninės praktikos, labiau priimtinos kilmės šalyje, bet neįprastos 
vakariečiams, ypač pabrėžiamos informantų. Kitaip tariant, šios praktikos konstruoja neapčiuopiamą, 
bet skiriančią vakarų ir rytų europiečius ribą. Galima teigti, kad habitualizuotos kasdienės praktikos 
riboja ir iki tam tikro laipsnio apsunkina ir gydytojų integraciją, bent jau pradinėje įsikūrimo kitoje 
šalyje stadijoje, tačiau vėliau gydytojai išmoksta ir perima habitualizuotas kasdienės sąveikos 
praktikas, kurios leidžia jiems sėkmingiau adaptuotis priimančioje visuomenėje. 
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Išvykę gydytojai tikisi rasti jiems priimtiną darbą pagal specialybę ir kvalifikaciją. Atsivėrusios 
sienos leidžia darbo vietos ieškoti globalioje darbo rinkoje, ir tikėtis, kad darbas ir gyvenimas naujoje 
vietoje bus geresnis. Šiuo atveju sprendimas ieškoti darbo užsienyje remiasi subjektyviu darbo sąlygų 
konkrečioje organizacijoje ir išorinių mikro ir makro veiksnių (asmeninių, šeiminių, ekonominių, 
socialinių, politinių, ir netgi klimato) vertinimu: 

„Iš pradžių išvykusiems būna sunku, po to… niekas nesigiria, kokia ten tikroji padėtis. Ten kitoks 
požiūris į žmogų, kitaip viskas daroma“ (MT2). 

Galime išskirti gydytojų lūkesčius, susijusius su darbo sąlygomis. Jie parodyti 6.4 lentelėje. 

6.4 lentelė. Gydytojų darbo sąlygų lūkesčiai 

Asmeniniai (ekonominiai ir neekonominiai) lūkesčiai: 
„[Airijoje] gerbiamas gydytojo statusas, dvigubai didesni nei visoje Europoje atlyginimai, nedaug 
popierizmo“ (AP6). 
Profesiniai asmeniniai „mikro“ lūkesčiai (kolegos, bendradarbiavimas):  
„Labai graži šalis, labai saugu toje šalyje. Kolegų darbe santykiai ten labai draugiški, nesusidūriau su 
priešiškumu, kad esi užsienietis <...>“ (AL3). 
Profesiniai instituciniai „mezo“ lūkesčiai: 
„Ten tvarka kitokia, popierizmo mažiau, taip pat atlyginimas kitoks, atostogos ir pan.“ (AP3). 
„Kai išmoksti organizuot darbą labai didelio krūvio sąlygom, tai lengviau dirbt grįžus į normalią aplinką, aš 
manyčiau. Antras dalykas, jie vadovaujasi šiek skirtingais protokolais, remiasi savo nacionalinėm 
rekomendacijom, jos paprastai būna paremtos mokslo įrodymais“ (AL6). 
Su bendrąja valstybės raida siejami asmeniniai „mikro“ lūkesčiai (socialinis saugumas, socialinės teisės):
„<...> Aš, pavyzdžiui, nesijaučiu, kad aš esu Lietuvos pilietis. Jeigu aš esu pilietis, tai aš turiu jausti, kad turiu 
už nugaros valstybę, kuri manimi rūpinasi, o ne tyčiojasi. Jeigu aš į užsienį išvažiuoju… žinau, kad man niekas 
nepadės“ (MT1). 
„[Švedijoje] studentai uždirba daugiau nei pas mus daktarai: studento stipendija yra didesnė nei mūsų 
dirbančio gydytojo. Aišku, gal [Lietuvoje] specialistai ar laipsnį turintys daugiau uždirba, bet eilinio daktaro 
atlyginimas yra mažesnis nei [Švedijoje] studijuojančiojo mediciną“ (AL3). 
Su bendrąja valstybės raida siejami „makro“ lūkesčiai (ekonominio stabilumo, politinės, socialinės ir 
kultūrinės raidos bruožai): 
„Kita vertus, pati valstybė yra bankrutuojanti. Turiu omenyje Lietuvą“ (MT1). 

 
Įdomu pastebėti, kad ilgiau pagyvenus ir dirbus užsienyje didėja ir informantų reikalavimai 

darbdaviui užsienyje, be to, nemaža dalis informantų padidina savo žmogiškąjį kapitalą, ypač 
pasikeičia jų požiūris į darbo organizavimo aspektus: 

„<...> Kolegos, kurie išvažiavo, tikrai nevažiuotų, jeigu tokios darbo sąlygos būtų Lietuvoje. 
Aišku, kažkiek ten praktikos įgyti, naujų žinių gal, bet tu gali ten išvažiuoti stažuotei metams, o ne 
visam gyvenimui“ (AL3). 

Taigi galėtume teigti, kad ne vien didelis darbo krūvis, bet ir darbo krūvio organizavimas informantų 
ne visada yra priskiriamas ir suvokiamas tik kaip teigiamas darbo sąlygų užsienyje požymis. 

 
 „Darbo krūviai Lietuvoje yra daug mažesni negu Anglijoje. <...> Mūsų [yra] viena iš didžiausių 

ligoninių, tai darbo krūvis pakankamas: nesijauti, kad nedirbtum intensyviai. Tačiau yra pakenčiamas, 
pakeliamas darbo krūvis, valdoma situacija“ (AL6). 

„O po to visa diena dalinama dar į dvi sesijas po tos valandos: stipriai intensyvaus, daugiau 
ambulatorinio darbo; gali būti [darbas] operacinėje. Jeigu operacinėje – porąkart į savaitę, tai tikrai žinai, 
kad operacinėje ir dirbsi tą pusę dienos. Bet daug daugiau ambulatorinio darbo, nes labai mažai pacientų yra 
stacionaruojama. Didelė dalis tų, kurie pas mus [Lietuvoje] stacionarizuoti, [D. Britanijoje] gydosi namuose. 
Tai irgi sudaro tam tikrą riziką, nes tas ligonis, kurį mes galim matyti visą dieną, jį mes matom dukart ar 
triskart į savaitę, jis atvyksta pasitikrint. Lietuvoje situacija geresnė ligonių labui“ (AL6). 

„[Anglijoje pagalbinis personalas] turbūt turėtų [popierius] tvarkyti, bet kad tuo užsiimtų – nepastebėjau. 
Visus darbus mielai sukrautų gydytojui: ir pagalbinius, ir nepagalbinius. Labai daug imigrantų, ir labai daug 
priklauso nuo viršininko, kuris palaiko tvarką griežtesnę arba mažiau griežtą. Jei mažiau griežtą, tai viskas 
panašu į didelį chaosą“ (AL6). 
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Informantų klausta, kaip jie įsivaizduoja idealias darbo sąlygas. Įdomu pastebėti, kad nė vienas 
informantas užsienyje ar Lietuvoje iki galo nebuvo patenkintas savo darbo sąlygomis. Be to, kai kurie 
Lietuvos rajoninėse ligoninėse dirbantys gydytojai tvirtino, kad darbo sąlygos, kalbant apie įrangą, yra 
geros, tačiau nėra specialistų, kurie mokėtų ta įranga naudotis. Dažniausiai informantų minima 
problema – negalėjimas Lietuvoje pragyventi iš vieno darbo, skirti daugiau laiko pacientui ir 
popierizmas: 

„[Airijoje] gydytojas užsiima ligonio gydymu ir tik gydymu, o ne organizavimu, kelia savo 
kvalifikaciją ir gauna už tai atitinkantį kvalifikaciją ir patyrimą atlyginimą, kuris leidžia dirbti 
normaliu krūviu, išlaikyti 2–3 asmenų šeimą ir užtikrintų galimybę atostogauti nevaržomai porą kartų 
per metus užsienyje ar Lietuvoje bei leidžia pačiam dengti savo išlaidas kelionėms į mokslines 
konferencijas, kvalifikacijos kėlimo kursus“ (AP6). 

 
Kiekvienas darbo sąlygų ir darbo krūvio vertinimas yra individualus: 

„Labai skirtinga yra patirtis iš Velso ir Londono todėl, kad Velse nebuvo tokio nežmoniško perkrūvio ir 

tokio stygiaus stacionarinių vietų, ir tokio specialistų trūkumo stacionariniam ligoniui. <...> Antroj ligoninėj 

[D.Britanijoje], kurioje dirbau, buvo dvigubi darbo krūviai, dvigubos gimdymo apimtys negu šitoj, kur dabar 

dirbam Kaune. Velsietiškoje ligoninėje reikėjo pabėgėjant eit, viską turi skubėt daryt, bet viską suspėji tiek, 

kad situacija yra valdoma. <...> Nenorėčiau, kad tokios darbo sąlygos būtų sudarytos pas mus, [Lietuvoje], 

nes tai yra gan ryškus trūkumas [darbo užsienyje]“ (AL6). 

„Olandija labiausiai patiko iš ES šalių: tvarka, gerovė. Nepalyginsi su Prancūzija. Olandija primena 

skandinaviškas šalis. Švedai puikiai susiorganizavę“ (MT1). 

„<...> Per praktiką teko dirbti Vokietijoje ir tam tikri niuansai darbo metu ir po jo, manęs netenkino“ 

(AP4). 

 „Gerbiamas gydytojo statusas, dvigubai didesni nei visoje Europoje atlyginimai, nedaug po,pierizmo“ 

(AP6). 

„Nėra [Vokietijoje] aparatūra geresnė, gal netgi [truputį] prastesnė, bet Norvegijos [sveikatos apsaugos] 

sistema nereikalauja tokio efektyvumo, kaip Vokietijoj, dėl to, kad jie turi užtektinai pinigų ir gali sau leisti 

didesnius atlyginimus mokėti ir be to efektyvumo. Jeigu dabar būčiau jaunas, ir reikėtų man važiuoti iš 

Lietuvos kur nors, tai važiuočiau į Norvegiją“ (AL7). 

„<...>Manyčiau, kad mūsų krūviai yra mažesni net didžiausiose ligoninėse negu užsienyje. Aišku, kai 

važiuoji, negali žinoti, kad ten krūvis didesnis negu čia. Bet iš tikro toks krūvis nėra saugus tiek darbuotojo 

sveikatai, tiek ligoniui“ (AL6). 

 
Visi tyrimo informantai, tiek gydytojai, dirbę užsienyje, tiek Lietuvoje dirbę gydytojai, akcentavo 

didelį darbo krūvį. Tačiau dirbę užsienyje gydytojai geriau žinojo viršvalandžių ir apmokėjimo sąlygas 
bei teigė, kad jų darbo grafikas jiems tinkamai organizuotas arba jie patys įgijo žinių ir turėjo 
galimybę priimti sprendimus dėl krūvio. Lietuvoje dirbę tyrimo dalyviai daug dažniau teigė, kad jų 
darbo krūvis juos vargina ir sekina, nemažai jų jautė nepakankamą atsakingo darbo pripažinimą ir 
finansinį įvertinimą. Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas darbo sąlygų vertinimas yra 
individualus. Kita vertus, užsienyje dirbantys gydytojai išskiria šiuos darbo organizavimo užsienyje 
privalumus (arba trūkumus Lietuvoje): 

a) galimybė pragyventi ir išlaikyti šeimą, dirbant viename darbe, visą darbo dieną; 
b) daugeliu atveju intensyvesnis (lyginant su Lietuva) darbo krūvis, bet priimtinesnis darbo 

organizavimo pobūdis (daugiau ambulatorinio darbo, mažesnės pacientų eilės, mažiau darbo su 
dokumentais, galimybė naudotis pagalbinio personalo pagalba ir  skirti daugiau laiko pacientui); 

c) kvalifikuoti slaugos specialistai kai kuriose šalyse atlieka nemažą dalį standartinio Lietuvos 
gydytojo teikiamų paslaugų (pvz., dalimi pacientų pasirūpina tik slaugos specialistai, t. y. „medicinos 
sesuo gali beveik tiek pat, kiek ir gydytojas“ (LL1)).  
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Darbo krūvio ir darbo sąlygų vertinimai ir jų lyginimas su užsienio valstybėmis netiesiogiai 
atskleidžia ir tam tikro laipsnio subjektyvų socialinio kentėjimo kontekstą. Socialinis kentėjimas – tai 
kasdieninės „mažos nelaimės“, t. y. asmens nuoskaudos, kurios atskleidžia visos socialinės tvarkos 
charakteristikas (Bourdieu et al., 1993). Pasak Gregory (2011), tokį politinio-moralinio-psichologinio 
pobūdžio socialinį kentėjimą iššaukia abipusiškumo trūkumas, t. y. nelygybės pojūtis, kad kai kurie 
žmonės gauna didesnį atlygį iš sistemos nei yra linkę savo indėliu prie jos prisidėti. Socialinis 
kentėjimas susijęs ir su išvykimo priežastimis, nes dėl ribotų profesinių ir finansinių galimybių 
įgyvendinimo Lietuvoje šis kentėjimas malšinamas emocine „geresnės savijautos“ terapija ir didesniu 
darbingumu užsienyje.  

 
Socialinis kentėjimas ir susipriešinimas su „sistema“: 

 „O toje pačioje Lietuvoje aš daug mokesčių moku, mano atlyginimas didžiulis, ir ką aš už tai gaunu? Ką 

aš gausiu išėjęs į pensiją? Visa laimė, kad mano tėvas savo laiku spėjo įsigyti sodybą, kur jokių išlaidų, 

tarkime, nėra. Kalbu apie savo vištą, krosnį ar malkas ir t. t. Aš, aišku, mokesčius sumoku, bet tai gerai, kad 

turiu iš ko mokėti“ (MT1). 

„Ligoninėse ir kitur vyrauja tokia nuostata – kiekvienas įsivaizduoja, kad jis dirba daug, o kiti nieko 

nedaro. Šie bendravimo ar psichologiniai dalykai labai daug ką apsprendžia“ (MT2). 

„Skatina vykti ne tiek pinigai, kiek bendravimo dalykai, nesutvarkyta Lietuvos sveikatos apsaugos 

sistema, ir visa kita. Gal čia žmogus jaučiasi kažkaip ne toks“ (MT2). 

„Teisinė sistema, kai kiekviena komplikacija šiuo metu gali būti prilyginama žalai. Faktiškai tai yra 

nonsensas, bet, deja, tenka su tuo susidurti. Manau, kad didesniuose miestuose tai pavojingiau. Mažesniuose, 

bendruomenė yra siauresnė, ir jeigu žmogus yra išsilavinęs, tai tą kontaktą gali palaikyti. Vienas kitą žino. 

Gal žmogiškumo jausmas kažkoks dar yra. Tai iki drastiškų teisinių procesų neišsirutulioja“ (MT3). 

„O pirmoji mintis kilo išvažiuoti po korumpuoto ir gėdingo Šv. Jokūbo ligoninės  uždarymo!!!“ (AP7). 

„Finansai ir pati socialinė situacija Lietuvoj. Vokietijoje, tokių dalykų kaip „kyšiai“ nėra. Žinoma, ateina 

su saldainiai padėkoti, bet čia tik padėka“ (AL8) 

„Betvarkė pačios sistemos ir [to rezultatas] mažas darbo apmokėjimas“ (AL7).   

„Be to, ir į rajonus išvažiavę gydytojai prasigeria dėl neturėjimo atsparos, negalėdami realizuot kažkokių 

savo pomėgių laisvalaikiu. Kas belieka – televizorius ir alaus butelis, kad save pradžiugintum kažkaip. <...> 

Bet kas emigruoja, tai dažniausiai planuoja ne visam [laikui]: dažniausiai su mintim grįžti kažkada. Bet <...> 

praeina metai keli, tai tiesiog žmonės apsipranta ir kai pradeda lyginti tą sistemą su mūsiške, sako „Jėzus, 

Marija... kokiam košmare aš dirbau, ir kaip dabar man gerai“. Ir ramu, ir užtikrinta, ir t. t.“ (AL5). 

 
Apibendrinant informantų atsakymus, kuriuose jie teigia, jog Lietuvos sveikatos priežiūros 

sistema neveikia, nes joje dirbantys gydytojai negali realizuoti savo potencialo, išryškėja subjektyviai 
suvokiamas Lietuvos valstybės autoriteto nuvertinimas, t. y. gyvenimas kitoje valstybėje visgi 
laikomas vertingesniu ir teikiančiu daugiau galimybių. Tirtieji gydytojai, kaip svarbius veiksnius 
priimant migracijos sprendimą, šalia ekonominių labai pabrėžė neekonominius (psichologinius, 
savirealizacijos), organizacijos (mezo) lygmens traukos veiksnius. Kai kuriems informantams 
būdingas kritiškas požiūris į valstybę, todėl jie nori išvengti socio-ekonominės sistemos nulemtų 
asmeninių suvaržymų. Kritiškos informantų pastabos Lietuvos atžvilgiu atspindi cinišką valstybės 
santykį su savo piliečiais, valstybės negebėjimą kurti gerovę bei resursų ir išteklių praradimo diskursą, 
ir suponuoja mintį, kad tai yra ne tik viena medikų išvykimo priežasčių, bet ir Lietuvos visuomenės 
vertybinių orientacijų nulemtas procesas.  

Išvykimas kaip patirties ir mokymosi procesas. Kita vertus, išvykimas ir gyvenimas „teritoriškai 
neapibrėžiamoje“ profesinėje bendruomenėje informantų suvokiami ne vien kaip Lietuvos valstybės 
atimtos viltys ir galimybės, tai taip pat lemia naujos ir senos patirties kvestionavimą, kuris virsta 
naujomis žiniomis ir prasmėmis. Taigi išvykimas – tai patirties ir mokymosi procesas. Kartais, ypač 
pradžioje, buvimas naujoje teritorijoje ir naujų darbo patirčių įgijimas informantams būna 
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psichologiškai sunkus, tačiau taip pat suteikia pasitenkinimo dėl „atsinaujinimo“ ir to, ką gyvenimas 
„naujoje“ visuomenėje davė pirmiausia profesine, taip pat socialine, ekonomine ir kultūrine prasme:  

„<...> Be to, svetur kitaip žiūrima į gydytoją. Jaunimas ieško, ieško ne tik pinigų, bet ir iššūkių. 
Sugrįžo viena mergina, jauna okulistė į Panevėžį, įsidarbino klinikoje, bet ten nedaromos operacijos – tai 
ji po metų išvyko į užsienį. Galimybės yra išvykimo priežastis [čia ji negavo daryti to, ką norėjosi]“ (LL2). 

Galime teigti, kad išvykimas kai kuriems informantams – tai ne tik būdas užsidirbti pragyvenimui 
ar pamatyti „geresnio gyvenimo“, tačiau, pirmiausia, šviestis ar susipažinti su skirtingais gydymo ir 
darbo organizavimo metodais ir taip kurti savo profesinį identitetą: 

„Į stažuotę svetur būtų įdomu vykti. Daugiau norėčiau pasižiūrėti administracinius dalykus. 
Medicinos vadybą ar auditą. Mūsų žmonės dar baidosi tų popierių, nes nežino, kam jie reikalingi“ (MT2). 

Išvykimas – tai būdas išmokti naujų darbo metodų, sužinoti apie kitokias medicinines gydymo 
praktikas, t. y. galimybė padidinti savo žmogiškąjį kapitalą:  

„Skirtumas toks paliko įspūdį, kad svetimoj šaly dirbant ir klaida gali įsivelt, ir dozuotės šiek tiek 
kitokios gali būti negu Lietuvoj, ir dažniausiai vartojami vaistai visai ne tie. Todėl tenka mokytis iš 
naujo. Tai iš vaistinės iš karto [paskambins pasiteirauti] „ar jūs nesuklydot? Pvz., pagal mūsų 
protokolą 1 nėštumo trimestrą mes tokį vaistą rekomenduojam skirti. Ar jūs sutiksit, jeigu mes 
pakeisim?“. Labai aktyviai farmakologai įsijungia, ir jie atsakingi, matyt, už tai“ (AL6). 

Sassen (2006) teigimu, aukštos kvalifikacijos asmenys ir profesionalai yra privilegijuota grupė, 
kuri, judėdama iš vienos teritorijos ar sektoriaus į kitą, nepatiria jokių problemų ir praktiškai 
nesusiduria su jokiais integracijos sunkumais. Kita vertus, Favell (2008) tvirtina, kad jų padėtis visgi 
neprilygsta vietos grupei priklausantiems asmenims. Tą iliustruoja ir tyrimo informantas: 

„Kiek teko kalbėtis – ne tik su medikais, kurie išvažiavę ir gyvena [užsieny] – kad pvz., Anglijoj, 
vis tiek esi laikomas užsieniečiu imigrantu, ne tuo tikruoju anglu, <...> Ir jeigu pasitaikys net ir 
geresnė vieta, jie visada sudaro sąlygas visų pirma vietiniams pasirinkt tą poziciją, ir tik po to 
užsieniečiams. Aš manau, kad lietuviai irgi pakankamai stipriai bijo tų imigrantų – pas mus tai aršiau 
atsispindėtų, jeigu atvažiuotų iš rytų bloko šalių. Mūsų valdžios imigracijos politika truputį 
paranojiška <...>, atseit Lietuva praras savo identitetą ir t. t. Kam važiuoti į Lietuvą, į tą pačią 
Europą, jeigu nori važiuoti dėl geresnių gyvenimo sąlygų ar gal tam tikrų kultūrinių įsitikinimų, ar 
finansinės naudos, tai aišku jis [geriau] pasirinks Angliją, negu „kažkokią“ Lietuvą, kur atlyginimai 
labai skiriasi“ (AL5). 

Ryšiai su Lietuva ir grįžimo galimybės. Migracija, kaip žmonių judėjimo procesas, visada susijusi 
ir su buvimo tam tikroje erdvėje(-ėse) ar vietoje(-ose), ir su buvimo kažkuo / kuo problemomis 
(Kuznecovienė, 2009; išskirta šaltinyje), todėl tyrime dalyvavusių gydytojų buvo klausiama, kas juos 
labiausiai sieja su Lietuva. Daugeliui informantų šis klausimas pasirodė netikėtas ir reikalavo ilgesnio 
apmąstymo. Lietuva dažnai yra saugumą ir priklausymą intensyvinantis veikėjas – išeitis. 

 

Kas sieja su Lietuva: 
„Mane sieja stereotipai. Man čia viskas yra įprasta. Baisiausias dalykas gyvenime, kuris sukelia 

didžiausią diskomfortą, yra laužyti stereotipus“  (MT1). 
„Man labai patinka Druskininkai. Gyvenu ir džiaugiuos kiekviena diena, todėl man labai sunku padaryti 

tą žingsnį, bet jaučiu, kad reikia. Man patinka žvejoti, man patinka grybauti. Pas mus labai geros darbo 
sąlygos. Operacinėje vakarietiškos sąlygos. Naujai remontuotos patalpos“ (MT3). 

„Iš tiesų, matau Lietuvoje ir Klaipėdoje daug privalumų, tiek hobiai, tiek gyvenimas, šeima“ (MT5). 
„Tai, kad aš lietuvė. Tėvynė lieka tėvynė. Žmogaus prigimtis tokia turbūt. Mano gydytojos rankos, 

nepasakyčiau, kad yra gydytojos. Aš esu kaimo mergaitė, todėl, kad jos [rankos] yra kietos ir šiurkščios, ir 
nagai – ne tokie, kaip turėtų būt. Aš mėgstu žemę – savo kieme, savo sodyboj, aš ir daržą turiu. Ir man užtenka 
užsiaugint daržovių ir bulvių visokių.  Kitur nuvažiavus, aš šito negausiu. Čia mano šaknys. Kai aš įleidžiu į 
savo žemę rankas, nuleidžiu visą pyktį, skausmą <...> čia yra mano. O ne kažkur tai“ (LL2). 
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Informantams, nepaisant kurioje šalyje jie gyvena ar turi profesinių interesų, valstybės teritorija 
nebesutampa su tautine, politine ar profesine bendruomene. Į savo profesijos perspektyvas 
respondentai žiūri per trejopą prizmę: kur jie gyveno, buvo anksčiau; kur jie yra dabar ir kaip klostosi 
profesinis gyvenimas čia ir dabar (tam tikrą trumpą, vidutinį ar ilgesnį laikotarpį) ir, trečia, kur ir 
kokias perspektyvas jie mato toliau. Toks savo profesinių pasiekimų ir karjeros „matymas“ per tris 
erdves lemia ir informantų kritiką, kurią jie reiškia tautinės, politinės ir profesinės bendruomenės tiek 
Lietuvoje, tiek šalies, kurioje gyvena, atžvilgiu. Karjeros planai, tarp jų ir emigracija, kaip karjeros 
plano dalis, yra ribojami profesinės praeities ir dabarties. Svarbų vaidmenį karjeros planams daro 
šeima, amžius, kalbų mokėjimas ir vertybinės orientacijos. Tiek grįžimą į Lietuvą, tiek išvykimą 
svetur skatina šeiminiai ryšiai arba asmeninės priežastys (pvz., adaptacijos stresas, nepriimtina šalies 
kultūrinė aplinka). Neretai grįžimas į Lietuvą susijęs su tuo, jog čia yra kas laukia, o išvykimas į 
užsienį taip pat gali būti nulemtas asmeninių ar šeimyninių ryšių su ten jau gyvenančiais ir dirbančiais 
giminaičiais ar kolegomis. 

Remiantis empiriniais duomenimis, galima teigti, kad jaunesniems informantams svarbiausia yra 
karjera, savirealizacija ir ekonominė sėkmė. Daugiau į sėkmingą karjerą ir savirealizaciją yra linkę 
aukštesnę kvalifikaciją turintys gydytojai. Vyresnio amžiaus, Lietuvoje turintys šeiminių 
įsipareigojimų ir rajonų gydytojai buvo labiau „prisirišę“ prie tėvynės. Pastarųjų informantų 
„prisirišimas“ prie Lietuvos kyla dėl emocinės paramos tinklų, siejančių su gimtine, bet ne dėl 
galimybių profesinėje veikloje ar ekonominių sąlygų. Lietuva – tai greičiau patogi, pažįstama ir saugi 
erdvė, ir šie patogumai atperka darbo sąlygų ar finansinės padėties „nepatogumus“: 

„Daug kartų mąsčiau, bet nebandžiau ieškoti, todėl, kad dabartiniai šeimos santykiai riša mane su 
Lietuva ir dėl to neeikvoju laiko tam, ko negalėčiau įgyvendinti“ (LL3). 

Profesinio pripažinimo prasme, sąlygiškai „daugiau laisvės“ ir galimybių pasirinkti turintys 
užsienyje dirbantys gydytojai vis dėlto susiduria su dviem prieštaravimais – noras jausti pripažinimą 
užsienyje kartais verčia skeptiškai vertinti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą, tačiau nevisiškai 
pasiektas mediko statusas migracijos valstybėje kartais neleidžia jaustis pripažintu specialistu užsienyje: 

„Vietiniai žmonės, į kurių kraštą imigruoja gydytojai, žiūri į [juos] kaip atvykėlius iš tolimųjų 
rytų. Psichologiškai, be abejo, yra priimtiniau [Lietuvoje dirbti]. <...> bet ypač siauroj specialybėj 
visur prioritetai yra vietiniams gyventojams, be abejo. Aš įsivaizduoju, kad netgi ir Lietuvoj, jei 
privažiuotų kinų daug, tai vis tiek būtų smagu, kad lietuviai turėtų prioritetą prieš kinus. Negali 
reikalauti iš tos šalies, kad suteiktų prioritetus kitiems“ (AL6). 

Informantai nurodo kokios galėtų būti priežastys, kurios „trukdytų“ išvykti ir grįžti:  

„Jei aš važiuočiau, tai grynai dėl finansinių reikalų, bet būtinai grįžčiau. O jaunimas, aišku, 
išvažiuoja. Iš pradžių galvoja, kad grįš. O paskui vaikai atsiranda, jie pradeda eiti į mokyklą, ir jau tie 
žmonės gal norėtų grįžt į Lietuvą, bet jie gyvena grynai dėl vaikų. O paskui grįžta pasenę“  (LL2). 

Taigi grįžti labiausiai trukdytų užsienio šalyje sukurta šeima ir ilgas užsienyje praleistas laikas. 
Išvykti labiausiai taip pat „trukdo“ šeima, amžius ir kalbos žinios. Gydytojų užsienyje ir Lietuvoje 
nuomonės rodo, kad šalia gero atlyginimo, tinkamas ir darbuotojui priimtinas darbo ir viršvalandžių 
organizavimas užsienyje gali tapti kliūtimi grįžti. Kliūtimi grįžti gali tapti ir trumpesnė atostogų 
užsienyje trukmė, t. y. darbuotojas labai pririšamas prie darbo vietos. Be to, atostogas informantai 
renkasi praleisti nebūtinai Lietuvoje, o tai gali silpninti jų ryšius su Lietuva:  

„Paskutiniuoju metu nedažnai [grįžtu į Lietuvą], nes darbas yra mano problema, neleidžianti 
išvažiuoti. Pvz., vasarą turiu dvi savaites atostogų. Praėjusiais metais su vaikais važiavome į 
Prancūziją, nes norėjome ir kokią nors kitą šalį parodyti. Bet šiais metais liepos mėnesį važiuosiu su 
vaikais [į Lietuvą dviem savaitėm], vyras atvažiuos vėliau, vienai savaitei, nes yra užimtas“ (AL8). 
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„Anksčiau labai dažnai, visas atostogas atlėkdavau. Dabar darbo sąlygos taip pasikeitė, kad 
negali sau leisti dažnai į Lietuvą važiuot. Kartą per metus grįžtu. Anksčiau būdavo ir 4 kartus 
išvažiuodavau, o dabar per metus kartą“ (AL7). 

Kai kurie informantai pasiruošimo išvykti stadijoje „užstringa“ ir vėliau nebeišvyksta. Taip pat 
nemaža atvejų, kai išvykstama, grįžtama ir vėl išvykstama (arba planuojama išvykti): 

„Aš esu iš emigravusiųjų ir grįžusių atgal, nes buvau išvykęs į Vokietiją, kurioje dirbau beveik 
metus, nors tuo metu Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje“ (MT5) 

Tyrime pasitaikė atvejų, kai informantai minėjo, kad norėdami apsisaugoti nuo migracijos 
nesėkmių, dalis gydytojų išeina ilgesnės trukmės (1–3 mėn.) neapmokamų atostogų arba išnaudoja 
kasmetines atostogas (kai kurių specialybių atostogos yra 56 darbo dienos) migracijos „bandymams“. 
Nesėkmės atveju – grįžtama į Lietuvą: 

„Angliją [pasirinkau] todėl, kad kitų kalbų taip gerai nemoku, jog galėčiau dirbti. Norėjosi 
patirties įvairiapusiškos, kad nebūtų visą gyvenimą darbas vienoj didelėj ligoninėj. Aš visada sakiau, 
kad grįšiu. Buvau truputį daugiau, negu metus. Aš buvau čia neapmokamose atostogose, ir visada 
sakiau, kad grįšiu“ (AL6). 

Apibendrinant informantų išsakytas mintis ir vertinant jų patirtį, galima teigti, kad Lietuvoje 
dirbantys gydytojai nereiškia labai tvirto apsisprendimo išvykti, o užsienyje dirbusieji nėra tvirtai 
apsisprendę pasilikti užsienyje ar grįžti, t. y. visi „nusprendė nenuspręsti“. Jaunesni informantai mano 
turintys daugiau galimybių išvykti – juos mažiau varžo šeiminės aplinkybės, jie geriau moka užsienio 
kalbas. Galima taip pat teigti, kad net ir potenciali išvykimo galimybė priverčia kai kuriuos 
informantus investuoti į savo žmogiškąjį kapitalą dar tik pasiruošimo išvykti stadijoje – mokomasi 
užsienio kalbų, domimasi ir susipažįstama su kitų šalių sveikatos priežiūros sistemomis, tačiau 
nebūtinai išvykstama. 

Apibendrinimas. Kaip rodo tyrimo duomenys, gydytojai telpa į dvi mobilių aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų kategorijas: a) „tradicinių“ aukštos kvalifikacijos migrantų (kurie siekia ekonominių ir 
savirealizacijos tikslų); ir b) trumpalaikių darbuotojų (kurie juda specializuotuose darbo rinkos 
sektoriuose ir patiria tik nedidelius kultūrinio šoko ir profesinės adaptacijos, bet ne integracijos 
sunkumus). Remiantis tyrimo duomenimis, galima prielaida, kad Lietuvos gydytojų migracija nėra tik 
vienkryptis procesas, nes nemažai mūsų šalyje dirbančių gydytojų turi migracijos patirties. Vertinant 
jų patirtį paaiškėjo, kad Lietuvoje dirbantys gydytojai nereiškia labai tvirto apsisprendimo išvykti, o 
užsienyje dirbusieji Lietuvos gydytojai nėra tvirtai apsisprendę likti užsienyje visam laikui ar grįžti, t. 
y. jie „nusprendė nenuspręsti“. Kita vertus, tyrimas parodė, kad tikimybė, jog išvykęs gydytojas grįš, 
pastebimai sumažėja, kai sukuriama šeima, kai gydytojas dėl savo specializacijos yra labiau ,,pririštas“ 
prie paciento arba jei jo specializacija labai siaura. Neilga atostogų trukmė užsienyje taip pat „pririša“ 
darbuotoją prie darbo vietos. 

Pradedančių gydytojų (medicinos studentų) patirtis užsienyje (praktikos, stažuotės, semestro 
studijos, rezidentūra) neretai virsta pradiniu migracijos atspirties tašku. Po pirmo išvykimo (tiek dirbti, 
tiek praktikai ar studijoms) neretai planuojamas ilgesnis išvykimas arba išvykimas visam laikui (bet 
planas ne visada įgyvendinamas dėl šeiminių aplinkybių ar asmens savybių). Tyrimo duomenys taip 
pat rodo, kad informantai ieškojo darbo ir vyko dirbti tik medicinos sektoriuje, kita vertus, ne visi, 
ypač pradiniu kūrimosi užsienyje metu, dirbo (arba, remdamiesi subjektyviu vertinimu, manė dirbą) 
kvalifikaciją atitinkantį darbą. Lengviau migracijos „šoką“ ir profesinę adaptaciją išgyveno tie, kurie 
jau turėjo (nebūtinai darbo, bet ir studijų ar kultūrinės) patirties užsienyje, taip pat tie, kurie dirbdami 
užsienyje jau įgijo papildomų kvalifikacijų, arba tie, kurie patys steigė gydymo centrus arba rinkosi 
darbą rytų europiečių klientūrą aptarnaujančiose gydymo įstaigose. Tokiu atveju galima kalbėti ir apie 
tam tikrą mediko profesijos diasporizaciją, t. y. darbą lietuvių ar kitų rytų europiečių gydytojų (lenkų, 
rusų) įkurtose klinikose ir tokių klinikų dalinį uždarumą bei orientaciją lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis 
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aptarnauti išskirtinai rytų europiečių klientūrą. Vis dėlto egzistuoja ir priešingas reiškinys, profesinis 
kosmopolitizmas, t. y. vengimas dirbti rytų europiečių klinikose, iš dalies arogantiškas ir skeptiškas 
požiūris į jas. Tyrimo duomenys rodo, kad toks skepticizmas susijęs ne su šiose klinikose dirbančių 
medikų profesionalumu ir gydymo kokybe, bet su Lietuvos (ar Rytų Europos šalių – Lenkijos, 
Rusijos) įvaizdžiu ar identitetu, kurį reprezentuoja šių klinikų klientai – vadinamieji „rytų“ migrantai. 

Tyrime dalyvavę gydytojai netelpa į vienos migracijos teorijos žiūros lauką – jų migracijai turi 
svarbos lokalios ir globalios socialinės ir ekonominės nelygybės formos, pasireiškiančios dėl 
išsilavinimo ir komunikacijos technologijų. Kitaip tariant, specialistų migracija vyksta tiek dėl to, kad 
ekonomiškai valstybės konkuruoja tarpusavyje, siekdamos užpildyti struktūrinį darbo jėgos stygių vis 
labiau žiniomis besiremiančioje ekonomikoje, tiek ir dėl to, kad gydytojai gali laisvai naudotis 
globalizuoto pasaulio teikiamomis galimybėmis. Vargu ar įmanoma kategoriškai teigti, kad gydytojų 
išvykimas iš Lietuvos yra inovacinio ir konkurencinio potencialo plėtros stabdys. Tyrimo duomenys 
rodo, kad ne tik išvykimas, bet ir potenciali išvykimo galimybė (kuri ne visada realizuojama), 
priverčia investuoti į žmogiškąjį kapitalą jau pasiruošimo išvykti stadijoje, pvz., mokomasi užsienio 
kalbų, domimasi ir susipažįstama su kitų šalių sveikatos priežiūros sistemomis. Taigi išvykimas – tai 
patirties ir mokymosi procesas, kuris lemia naujos ir senos patirties kvestionavimą, virstantį naujomis 
žiniomis ir prasmėmis. Todėl galima teigti, kad išvykimas kai kuriems informantams – tai ne tik būdas 
užsidirbti pragyvenimui ar pamatyti „geresnio gyvenimo“, tačiau pirmiausia – šviestis ar susipažinti su 
skirtingais gydymo ir ypač darbo organizavimo metodais. 

Apibendrinant galima teigti, kad gydytojai išvyksta iš Lietuvos ne tik todėl, kad čia jiems trūksta darbo 
(ir pinigų), bet ir dėl „traukos“ į kitą šalį veiksnių (t. y. išvykimas tampa svarbiu naujų socialinių ir 
kultūrinių patirčių stimuliatoriumi). Išvykimo priežastys kiekvienu individualiu atveju yra bent yra kelios:  

 svetur nepalyginamai didesni atlyginimai (galimybė pragyventi dirbant visu krūviu vienoje 
darbovietėje); 

 stabilus atlygis; 
 socialinės garantijos; 
 saugi darbo aplinka (pvz., išėjęs iš darbo asmuo gali kurį laiką gyventi iš santaupų ir ieškoti 

darbo); 
 galimybė padidinti savo žmogiškąjį kapitalą, t. y. išvykimas yra mokymosi procesas; įgyjamos 

ne tik specifinės medicinos žinios, bet ir žinios apie kitokius darbo ir organizacinės 
(biurokratinės) elgsenos būdus, apie skirtingas vertybes ir požiūrius į tuos pačius reiškinius, 
vykstančius tiek savoje, tiek svetimoje kultūroje; 

 nusivylimas Lietuvos valstybe ir pesimistiškas savo (ir šeimos) ateities perspektyvų 
vertinimas. 

Įdomu pastebėti, kad ekonominės priežastys, nors ir dominuoja, ne visiems informantams buvo 
pačios svarbiausios.  

Taip pat galima išskirti emigraciją stabdančius veiksnius: 
 kalbos barjeras, taip pat amžius; 
 asmenybės psichologiniai ypatumai (negebėjimas laiku ir tiksliai vadovautis keliamais 

organizaciniais reikalavimais ir juos atlikti; sustojama ties pradžia ar pusiaukelėje); 
 noras būti savo šalyje, ryšiai su šeima, noras auginti vaikus tėvynėje; 
 profesinio pripažinimo trūkumas (konkurencija su kitais darbuotojais, su vietiniais ar su 

imigrantais, ne visada leidžia jaustis pripažintu specialistu užsienyje). 
Tyrimas atskleidė ir tam tikrus darbo sąlygų ir darbo santykių veiksnius, kurie yra svarbūs 

priimant sprendimą išvykti.  
 Galimybė dirbti gydytojo darbą be apribojimų (t. y. daryti tai, ką kaip gydytojas, moku daryti). 

Lietuvoje dėl įvairių gydytojams taikomų normų, labai griežto atsakomybės paskirstymo, net 
ir mokėdamas atlikti darbus, gydytojas jų atlikti negali: „anksčiau mes gydėme, dabar – 
Lietuvoje tik teikiame paslaugas“ (informantas iš rajoninės ligoninės). 
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 Galimybė dirbti ,,tikrai gydytojo darbą“: Lietuvoje rutininiais darbais, kaip dokumentų, 
anketų formuliarų pildymas ir pan., gydytojai turi pasirūpinti patys, o užsienio šalyse tuo 
užsiima pagalbinis personalas. 

 Ryškiai skiriasi darbo krūviai. Teiginį, kad gydytojai Lietuvoje yra eikvojami, reiktų vertinti 
darbo organizavimo aspektu. Lietuvoje gydytojų eikvojimas yra ne tiek didelio darbo krūvio, 
kiek prastos darbo organizavimo sistemos pasekmė. Užsienio valstybėse dirbantys gydytojai 
teigė dirbantys labai intensyviai, tačiau jų manymu, intensyvus darbas – tinkamai 
organizuotas. Pvz., vienam ligoniui gydytojas gali skirti pusvalandį ar net valandą, egzistuoja 
išvystyta pagalbinio personalo pagalbos ir paramos sistema. Kvalifikuoti slaugos specialistai 
(„medicinos sesuo gali beveik tiek pat, kiek ir gydytojas“ – informantas D. Britanijoje) kai 
kuriose šalyse atlieka dalį standartinių Lietuvos gydytojo teikiamų paslaugų. 

 Teiginius, kad svetur iš Lietuvos atvykęs medikas sparčiai kopia karjeros laiptais, reikėtų 
vertinti atsargiai. Tyrimo duomenys rodo, kad gydytojai jaučia konkurenciją su vietiniais ir iš 
kitų šalių atvykusiais gydytojais („<...> jeigu pasitaikys net ir geresnė vieta, jie visada sudaro 
sąlygas visų pirma vietiniams pasirinkt tą poziciją, ir tik po to užsieniečiams“ –  informantas 
Vokietijoje).  

Atliktas gydytojų tyrimas patvirtina teiginį, kad koreliacija tarp išsilavinimo, profesinių gebėjimų 
ir tarptautinio mobilumo yra ypač didelė. Aukštą profesinę kompetenciją turintis asmuo yra linkęs 
dažniau keisti darbo ir gyvenimo aplinką. Nors tradiciniai makroekonominiai darbo migracijos / 
mobilumo modeliai dažniausiai pabrėžia „traukos-stūmos“ veiksnius, t. y. lyginamos ir pasveriamos 
galimybės patenkinti individualius ar namų ūkio poreikius kilmės valstybėje ir svetur, tačiau tiriant 
sveikatos priežiūros specialistų migraciją, svarbu kreipti dėmesį ne tik į makroekonominius (jų svarba 
išlieka didelė), bet ir į mikrosocialinius (individualių motyvacijų) veiksnius, t. y. reikia:  

a) įvertinti priežastis ir motyvus, kodėl kai kurie specialistai neemigruoja; 
b) tirti gydytojų profesinės bendruomenės kūrimosi dinamiką, gydytojų darbo organizavimo ir 

darbo santykių problematiką; 
Tyrimas atskleidžia, kad po 2004 m. įstojimo į ES pasikeitė gydytojų įsidarbinimo užsienyje 

praktika. Vis dažniau įsidarbinama savarankiškai ar per socialinius ryšius (ypač padedant užsienyje jau 
dirbantiems kolegoms). Pasikeitė įdarbinimo agentūrų vaidmuo, t. y. šalia įprastos veiklos įdarbinimo 
agentūros atlieka daugiau papildomų funkcijų, pvz., ligoninės ir gydymo centrai užsienyje veikia per 
įdarbinimo agentūras, viliojami universitetų studentai, jiems organizuojami nemokami kalbos kursai, 
nemokamos stažuotės į užsienio gydymo įstaigas. Užsienio sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių, 
gydymo centrų) atstovai tiesiogiai ieško specialistų Lietuvoje, ypač universitetuose. Taip pat nemažai 
gydytojų įdarbina lietuvių ar kitų Rytų Europos šalių gydytojų-verslininkų (lenkų, rusų) įkurtos 
klinikos, tuo pačiu daugėja ir gydytojų-verslininkų, įsteigusių gydymo įstaigas užsienyje. 

Skeptiškai vertinama perspektyva, kad ištuštėjusias Lietuvos gydytojų vietas užims kaimyninių  
posovietinių šalių gydytojai, nes: Lietuva negali jiems pasiūlyti tokių garantijų, kaip ES senbuvės; 
nėra didelio skirtumo tarp atlygio Lietuvoje ir jų šalyse; norėdami praktikuoti ES šalyse, iš trečiųjų 
šalių atvykę gydytojai turi pereiti gana ilgą biurokratinę procedūrą, t. y. turi būti pripažintas jų 
diplomas, jie turi išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą. Norint gauti nuolatinį leidimą gyventi 
Lietuvoje yra privalomas kalbos ir Konstitucijos testas; į leidimą galima pretenduoti tik penkerius 
metus pragyvenus su kasmet pratęsiamu laikinu leidimu. Kita vertus, esant prielaidai, kad mūsų šalyje 
perspektyvoje bus parengiama pakankamai sveikatos apsaugos specialistų vidaus rinkai, trečiųjų šalių 
piliečių įdarbinimo poreikis turėtų priklausyti nuo Lietuvos medikų emigracijos mastų į Vakarų šalių 
darbo rinkas. Tikėtina, kad išlikus nors ir nedideliam neigiamam mūsų šalies medikų migracijos 
balansui perspektyvoje, vienoks  ar kitoks  trečiųjų šalių specialistų įdarbinimo poreikis sveikatos 
apsaugos sistemoje turėtų egzistuoti.  
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Išvados ir rekomendacijos: Lietuvos gydytojų karjerą stabilizuojantys 
veiksniai (galimų poveikio priemonių vertinimai) 

Valstybės finansuojamų vietų studentai pagal gautą paskyrimą tris metus lieka dirbti Lietuvoje 
Privalumai: 

 valstybė tam išleidžia pinigus, ir gan 
nemažus. Nors dalį lėšų turėtų 
kompensuoti tas, kas įgijo mediko 
profesiją už tuos pinigus; 

 bent tam tikrą laiką ši priemonė būtų 
naudinga, kol sveikatos apsaugos sistema 
Lietuvoje pagaliau „susistyguos“; 

 vienas iš rajoninių ar miestų ligoninių 
personalo mažėjimo problemos sprendimų 
būtų specialisto įdarbinimas keleriems 
metams po to, kai jis gauna diplomą; 

 ligoninės galėtų drauge su vietos 
savivaldybėmis, kurios neretai būna 
gydymo įstaigos steigėjos, skirti 
stipendijas medicinos studentams... Baigę 
studijas buvę stipendiatai būtent „savoje“ 
ligoninėje padirbėtų nors kelerius metus; 

 tai iš dalies išspręstų gydytojų migracijos 
keliamas problemas; 

 siūlytina diferencijuoti darbo apmokėjimą 
medicinos studijas baigusiems 
absolventams bent trejiems metams. 
Didžiuosiuose miestuose darbo 
apmokėjimas galėtų būti 15 proc. mažesnis 
už jaunų medikų apmokėjimo vidurkį, o 
mažuosiuose regionuose, kur medikų 
trūksta, 15 proc. didesnis. 

Ribotumai: 
 vargu, ar toks žingsnis būtų teisiškai 

įmanomas; 
 kyla problemų dėl kitų profesijų atstovų; 
 grįžimas prie planinio ūkio? Specialistų 

rengimo šalies mastu? 
 vieningoje Europoje kiekvienas žmogus turi 

teisę rinktis, kur jam keliauti, kur 
apsigyventi, kur dirbti. Migracijos 
stabdymą privalomai įdarbinant specialistus 
reglamentuojančių susitarimų tarp valstybių 
nėra; 

 siūloma darbo apmokėjimo diferenciacijos 
priemonė padėtų spręsti medicinos studijas 
baigusių specialistų poreikio patenkinimą, 
tačiau būtų sudėtinga administruoti darbo 
apmokėjimo diferencijavimo mechanizmą 
jauniesiems darbuotojams.  

Diferencijuoti gydytojų atlyginimus pagal regionus / ligonines 
Privalumai: 

 sistema skatintų jaunus gydytojus vykti 
dirbti į rajonus. Kartu būtų sprendžiamas 
gydytojų didžiuosiuose gydymo centruose 
pertekliaus klausimas; 

 padidėtų jaunų gydytojų motyvacija dirbti 
rajonuose net ir turint mažiau galimybių 
kvalifikacijai palaikyti ir tobulinti; 

 jeigu gydytojų atlyginimas rajonuose būtų
reikšmingai didesnis, mažėtų gydytojų 
emigracijos iš Lietuvos grėsmė. 

Ribotumai: 
 didieji gydymo centrai šiam žingsniui 

priešintųsi, kadangi pragyvenimas 
didžiuosiuose miestuose kainuoja daugiau 
negu rajonuose. Tai būtų savotiška 
gydytojų diskriminacija; 

 gydytojų trūkumo rajonuose problemą 
išspręstų tik laikinai, kadangi ne 
apmokėjimo sąlygos labiausiai netenkina 
gydytojų, o profesinės realizacijos 
galimybės. 
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Regioninis specialisto kontraktas 
Privalumai: 

 specialistas universiteto ar respublikinėje 
ligoninėje dirbtų tik tam tikrą laiko dalį, o 
kitą laiko dalį jis važiuotų dirbti į regiono 
ligoninę ar polikliniką. Regioninio 
kontrakto idėja būtų ypač tinkama 
Vilniaus ir Kauno universitetų ligoninėms 
bei respublikinėms šalies gydymo 
įstaigoms. Šis žingsnis padėtų išvengti 
specialistų trūkumo rajonuose. Be to, būtų 
naudinga patirtis vietiniams gydytojams, 
galimybė atlikti sudėtingesnes procedūras, 
nes dažnai rajonuose trūksta asistentų; 

 specialistai Lietuvos universitetų 
ligoninėse atlieka rezidentų darbus,
kadangi jų per daug, o rezidentams darbo 
neužtenka, todėl jų parengimas yra 
prastesnis negu galėtų būti. Rezidentūroje 
jie negauna pakankamai patirties. Šis 
žingsnis padėtų spręsti rezidentų mokymo 
kokybės problemą; 

 turėtų būti suteiktos galimybės ir rajonų 
specialistams dalį laiko dirbti universiteto 
ar  respublikinėje ligoninėje. Tai užtikrintų 
gydytojų rajonuose kvalifikacijos 
išsaugojimą ir tobulinimą. Šis žingsnis 
turėtų paskatinti jaunus gydytojus vykti 
dirbti į rajonus. 

Ribotumai: 
 sistema nauja, reikėtų daug laiko ir resursų 

jai sukurti; 
 sunku būtų organizuoti gydytojų keliones, 

nes ne visi, ypač vyresnio amžiaus 
gydytojai, norėtų važinėti viešuoju 
transportu; 

 mažiau laiko liktų gydytojų tiesioginiam 
darbui, nes dalis laiko būtų skirta 
kelionėms. 

Specialistų įdarbinimo tvarkos keitimas 
Privalumai: 

 Lietuvoje užtenka vyriausiojo gydytojo 
sprendimo, kad jau kitą dieną specialistas 
būti įdarbintas. „Anglijoje, kad būtų 
sukurta specialisto darbo vieta, gali 
prireikti  3–4 mėnesių. Egzistuojančios 
įdarbinimo tvarkos keitimas užkirstų kelią 
po rezidentūros baigusiems specialistams 
mėginti darbintis tik Vilniuje ir Kaune, nes 
ekonomiškai būtų neįmanoma įrodyti, jog 
tokių specialistų šiuose miestuose 
trūksta“28. Tai sumažintų galimybę 
gydytojų pažįstamiems ar giminaičiams 
patekti į universiteto ar  respublikines 
ligonines ir atvertų kelią kitiems, iš rajonų 
atvykusiems ką tik mokslus pabaigusiems 
gydytojams. 

Ribotumai: 
 šis žingsnis dar labiau paaštrintų įtampą 

tarp gydytojų universitetinėse ir 
respublikinėse ligoninėse, aštrėtų 
konkurencija tarp jaunų gydytojų; 

 daugėtų problemų dėl emigracijos, nes 
jauni gydytojai nenoriai vyksta dirbti į 
rajonines ligonines. 

                                                 
28 2012 m. sausio 19 d. Jaunieji gydytojai tapo dešimtmečių neveiklumo įkaitais. Prieiga per internetuą 
http://www.vlmedicina.lt/2012/01/jaunieji-gydytojai-tapo-desimtmeciu-neveiklumo-ikaitais/   (žiūrėta 2012.03.27)  
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Medicinos įstaigoms turėtų vadovauti vadybininkai, o ne gydytojai 
Privalumai: 

 Vokietijoje visas ligonines valdo ne 
gydytojai, o vadybininkai, gydytojams 
tenka tik vadovavimas skyriams. Tokiu 
atveju gydytojai daugiau laiko skirtų savo 
tiesioginiam darbui; 

 ligoninių valdymas turėtų žymiai pagerėti, 
nes vadovas dirbtų šį vienintelį darbą. 
Būtų užtikrintas racionalesnis išteklių 
paskirstymas; 

 mažėtų gydytojų korupcija. 

Ribotumai: 
 dėl gydytojų darbo specifikos būtų sunkiau 

susikalbėti su vadovu ne gydytoju; 
 būtų sudėtinga surasti gerą vadovą ne 

gydytoją, kuris gerai išmanytų sveikatos 
priežiūros sistemą. 

Tolygus ir racionalus darbo krūvių paskirstymas 
Privalumai: 

 gydytojo darbo krūvis neturėtų būti 
didesnis nei 1 etatas. Dėl to pagerėtų jų 
darbo kokybė. Universitetinėse ligoninėse 
apribojus etatų skaičių vienam gydytojui, 
atsirastų galimybė jauniems specialistams 
rasti savo nišą šiose ir kitose ligoninėse; 

 kadangi emigruoti linkę daugiau jauni 
gydytojai, tai grėsmė emigracijai padidėtų 
nereikšmingai, nes daugiau nei vieno etato 
krūvį paprastai turi vyresni gydytojai. 

Ribotumai: 
 sumažėtų gydytojų finansinės galimybės, 

todėl reikėtų peržiūrėti ir darbo 
apmokėjimo sistemą; 

 rajono ligoninėse specialistų trūkumo 
problema dar labiau paaštrėtų. 

Ligonines dalinai privatizuoti – pusę ligoninių akcijų atiduoti į privačias rankas 
Privalumai: 

 pirmiausia reikia racionalizuoti sveikatos 
apsaugai skirtų lėšų paskirstymą. Privatus 
savininkas būtų tuo labiau suinteresuotas. 
Šis žingsnis dabartinę sveikatos apsaugos 
sistemą padarytų efektyvią; 

 daugėja gyventojų, kurie noriai renkasi 
privačių gydymo įstaigų paslaugas dėl 
aptarnavimo kokybės. Dėl privataus 
savininko pagerėtų ligoninių valdymas, 
pacientų aptarnavimo kokybė. Gydymo 
įstaigų tarpusavio konkurencija mažintų 
gydymo paslaugų kainas; 

 konkurencija tarp gydytojų turėtų reikšmės 
aptarnavimo kultūrai ir paslaugų kokybei; 

 gydytojai būtų motyvuojami ne tik 
įsisavinti gaunamą finansavimą, bet ir 
teikti kokybiškesnes paslaugas. 

Ribotumai: 
 tam priešintųsi pačios ligoninės, 

neįpratusios dirbti efektyviai; 
 paaštrėtų gydytojų tarpusavio konkurencija;
 sumažėtų valstybės įtaka ligoninių

valdyme; 
 būtų sudėtinga išvengti neigiamų pasekmių, 

nes gali gerokai išaugti paslaugų kainos; 
 atsižvelgiant į daugumos klientų  ribotas 

finansines galimybes, ši schema gali apimti 
tik palyginti nedidelę dalį gydymo įstaigų; 

 pacientai ir taip gali pasirinkti valstybines 
bei privačias gydymo įstaigas, ribojant šias 
galimybes dar aštriau iškiltų dirbančiųjų 
sveikatos draudimo įmokų panaudojimo 
klausimas – už ką turi mokėti gydymo 
įstaigų klientai? Pusiau privatizuotos 
gydymo įstaigos kratytųsi skurstančių 
pacientų. 

Medikų migracijos politikos formavimas, kompensuojant už protų nutekėjimą šalims donorėms 
Privalumai: 

 kompensacijos už protų nutekėjimą ES 
ribose galėtų išspręsti didžiulius 
finansinius nuostolius, kuriuos šalys patiria 
rengdamos gydytojus; 

 pastarąsias lėšas būtų galima investuoti 
gerinant medikų profesinio pasirengimo 
kokybę. 

Ribotumai: 
 tai neišspręstų specialistų trūkumo 

problemos; 
 tokio sprendimo priėmimui tikriausiai 

priešintųsi tos ES šalys, kurios priima 
gydytojus migrantus, be to, kompensavimo 
mechanizmas gali būti labai sudėtingas. 
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Mažinti nepagrįstą darbo apmokėjimo diferenciaciją sveikatos apsaugos sektoriuje bei tinkamai 
sureguliuoti darbo krūvį, kad  darbo užmokestis priklausytų  nuo priimtų ligonių skaičiaus 

Privalumai: 
 esama priemonė padėtų jauniems 

gydytojams ir kitiems sveikatos apsaugos 
sistemos specialistams geriau įsitvirtinti 
šalies darbo rinkoje; 

 tai padidintų darbo patrauklumą sveikatos 
apsaugos sistemoje, būtų normalizuotas 
darbo krūvis, mažėtų įtampa darbe; 

 mažėtų dideli darbo apmokėjimo sveikatos 
apsaugos sektoriuje skirtumai, santykinai 
didėtų slaugių, seselių bei eilinių 
praktikuojančių gydytojų uždarbis, būtų 
išvengta spartesnės šių darbuotojų grupės 
emigracijos.  

Ribotumai: 
 neturint sukurtos bendros darbo 

užmokesčio sistemos valstybiniame 
sektoriuje, įgyvendinti šią priemonę vienoje 
ūkio sferoje būtų gana sudėtinga;  

 netgi papildomų lėšų skyrimas  sveikatos 
apsaugos sektoriaus dirbančiųjų darbo 
apmokėjimui neužtikrina darbo užmokesčio 
augimo diferenciacijos mažėjimo. Pastaroji 
gali augti arba išlikti nepakitusi, jeigu darbo 
apmokėjimas augtų proporcingai visų 
sveikatos priežiūros darbuotojų grupei; 

 skirtingų sveikatos apsaugoje dirbančių 
specialistų grupių uždarbio reguliavimas 
gali apimti tik valstybinio sektoriaus 
darbuotojų darbo apmokėjimą; 

 darbo krūvio (ligonių skaičiaus) atitikties ir 
darbo apmokėjimo suderinamumą būtų 
keblu pasiekti skirtingose ekonominėse 
sąlygose esančiose viešojo sektoriaus 
gydymo įstaigose (ypač esant didžiųjų 
miestų ir mažesnių regionų skirtumams).  

Specialistų trūkumo problemos sprendimas regionuose, valstybinėse sveikatos apsaugos įstaigose 
įvedus regioninio kontrakto principą  (kai specialistas keletą dienų dirba ligoninėje, o kitu laiku 

konsultuoja pacientus rajonuose) 
Privalumai: 

 būtų geriau patenkinamas sveikatos 
priežiūros paslaugų poreikis mažesniuose 
šalies regionuose, išaugtų gydytojų 
teritorinis mobilumas; 

 mažėtų sveikatos priežiūros specialistų 
trūkumas mažesniuose šalies regionuose. 
Tikėtina, kad tam tikru mastu sumažėtų 
gydytojų darbo pasiūlos ir paklausos 
diferenciacija; 

 regioninio kontrakto principas tenkinant 
trūkstamų gydytojų poreikį mažesniuose 
šalies teritorijose gali būti taikomas 
pradedantiems dirbti jauniems 
specialistams.29 

Ribotumai: 
 priemonės įgyvendinimo galimybes riboja 

tai, kad į rajonus galėtų vykti tik tie 
gydytojai, kurie turi laisvą etato dalį; 

 darbas arčiau namų yra patrauklesnis, o 
papildomos darbo laiko sąnaudos vykti į 
mažesnius šalies regionus daro jį mažiau 
pageidaujamą 

                                                 
29 Specialistų trūkumo problemą, daktaro A. Šimaičio manymu, galima būtų spręsti įvedus regioninio kontrakto 
principą. Tokiu atveju specialistas keletą dienų dirba ligoninėje, o kitu laiku konsultuoja pacientus rajonuose. 
Jungtinėje karalystėje dirbantis gydytojas dalijosi patirtimi. Būdas žemaičių. Antradienis, 08 kovas 2011 12:55, 
Mažeikių rajono laikraštis, prieiga internetu: http://www.budas.lt/index.php?option=com_content&view 
=article&id=1376%3Ajungtinje-karalystje-dirbantis-gydytojas-dalijosi-patirtimi&Itemid=53. 
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Specialistų trūkumo problemos sprendimas mažesnių regionų valstybinėse sveikatos apsaugos 
įstaigose, remiantis finansiniais svertais 

Privalumai: 
 galima būtų pamažu koreguoti sveikatos 

priežiūros institucijų darbo užmokesčio 
fondą valstybinėse įstaigose mažesniųjų 
regionų naudai, kur gydytojų poreikio 
patenkinimas yra mažiausias, skiriant 
papildomas lėšas tik tiesiogiai su pacientais 
dirbantiems medikams. Taip būtų bandoma 
patenkinti trūkstamų gydytojų poreikį 
mažesniuose regionuose.  

Ribotumai: 
 pagrindinėse didžiųjų miestų gydymo 

įstaigose dėl mažesnio materialinio 
skatinimo būtų sunkiau išlaikyti vedančius 
specialistus; 

 gali būti šiek paskatinta gydytojų migracija iš 
didesnių apskričių į užsienį, nes dalį lėšų dėl 
finansinių išteklių persiskirstymo jie 
prarastų. Tačiau tikėtina, kad šis poveikis 
nebūtų nereikšmingas, nes mažesnėse 
apskrityse susitelkę nedaug gyventojų.   

Organizuoti ir vykdyti  nuolatinę gydytojų padėties darbo rinkoje  ir jų karjeros galimybių 
vertinimo stebėseną, derinant oficialių statistinių šaltinių duomenų analizę su sociologinių 

apklausų atlikimu 
Privalumai: 
 stebėsenos rezultatas – aktualūs tyrimų 

rezultatai, kurie būtų naudojami sveikatos 
apsaugos politikai tobulinti, sprendžiant 
gydytojų integracijos darbo rinkoje 
problemas ir operatyviau reaguojant į 
vykstančius pokyčius; 

 būtų plėtojamas sisteminis požiūris į 
sveikatos priežiūros srityje esančių 
problemų sprendimą, atliekant atitinkamus 
mokslinius tyrimas; 

 padidėtų mokslo vaidmuo įgyvendinat 
sveikatos apsaugos politiką, pagerėtų 
bendradarbiavimas tarp atskirų 
suinteresuotų institucijų. 

Ribotumai: 
 dėl lėšų trūkumo yra komplikuotos 

galimybės sistemingai atlikti gydytojų 
integracijos į darbo rinką stebėseną; 

 nors sociologinių apklausų atliekama 
nemažai, tačiau dėl tyrimų metodikų 
skirtumų nėra galimybės užtikrinti tyrimų 
palyginamumą. Todėl būtina numatyti bent 
dalies aktualių tyrimų rezultatų 
palyginamumą, atliekant pakartotiną tiriamos 
grupės padėties darbo rinkoje stebėseną.   

Sukurti gydytojo karjeros stebėsenos sistemą (duomenų bazę) 
Privalumai: 

 gydytojų karjeros stebėsenos sistema 
(duomenų bazė) turėtų apimti duomenis 
pagal požymius, kurie turėtų visavertį 
analitinį potencialą; 

 gydytojų (taip pat ir slaugytojų) duomenų 
bazė turėtų būti sudaroma ne pavienių 
organizacijų, bet šalies ir regionų 
lygmeniu.  

Ribotumai: 
 gali kilti teisinių neapibrėžtumų dėl 

duomenų surinkimo, apsaugos ir 
panaudojimo; taip pat administravimo ir 
finansavimo; 

 registracija duomenų bazėje turėtų būti 
įteisinta kaip prievolė; 

 nebloga ir ekonomiška alternatyva 
duomenų bazei būtų platesnis panaudojimas 
esamų žinybinių duomenų, kuriuos kaupia 
Higienos institutas; 

 papildomų duomenų rinkimas bazei 
padidintų „popierizmo“ kiekį. 
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Ištirti ir įvertinti priežastis ir motyvus, kodėl kai kurie specialistai neemigruoja, tirti gydytojų 
darbo organizavimo aspektus 

Privalumai:  
 gydytojų profesinio lauko tyrimai, 

atliekami sistemingai ir pakartotinai, leistų 
teikti rekomendacijas dėl gydytojo darbo 
organizavimo, planavimo, kontrolės ir 
darbuotojų motyvacijos; 

 šie tyrimai taptų prielaida spręsti gydytojų 
kvalifikacijos (per aukštos kvalifikacijos ar 
kvalifikacijos „nuvertėjimo“ tam tikroje 
darbo vietoje) klausimus, gerinti gydytojų 
ir pacientų santykius; 

 tyrimai taptų prielaida teikti siūlymus dėl 
gydytojų ir vadovų profesinės elgsenos ir 
darbo santykių gerinimo. 

Ribotumai 
 darbo organizavimo, darbo santykių ir 

profesinės elgsenos galutinis standartas yra 
ilgalaikio gydytojų, vadovų ir pacientų 
bendradarbiavimo pasekmė; 

 darbo organizavimo, darbo santykių ir 
profesinės elgsenos standartai negali būti 
primetami „iš šalies“, organizacinė kultūra 
negali būti sukurta dirbtinai. 

Ligoninių ir gydymo centrų, esančių atokesnėse (ne didžiuosiuose miestuose) vietovėse, aktyvumas 
ir bendradarbiavimas su universitetais dėl „užsakomojo“ specialistų rengimo 

Privalumai: 
 didėtų darbdavių suinteresuotumas 

kompetentingais specialistais;  
 gydytojų pasiskirstymas pagal amžių 

ilguoju laikotarpiu taptų tolygesnis;  
 mažėtų konkurencija dėl darbo vietų 

didžiųjų miestų sveikatos priežiūros 
įstaigose; 

 universitetai gautų papildomų lėšų medikų 
rengimui iš užsakančiųjų sveikatos 
priežiūros įstaigų. 

Ribotumai: 
 didėtų sveikatos priežiūros įstaigų ir 

universitetų bendradarbiavimo administra-
vimo kaštai; 

 gali kilti teisinių neapibrėžtumų dėl 
bendradarbiavimo. 
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Summary 

Physicians’ Motivation for the Choice of Profession and Career Projections in the Changing 
Lithuanian Labour Market 

The project Physicians’ Motivation for the Choice of Profession and Career Projections in the 
Changing Lithuanian Labour Market aimed at analysing Lithuanian physicians’ career choices and 
career path dynamics including the inconsistencies within and between the medical education, 
physicians’ labour market and occupational prestige, as well as migration patterns of physicians.  
Based on statistical analysis and qualitative inquiry, the physicians’ career planning, career 
opportunities and motives and factors that influence the choice of career paths (prestige, migration 
etc.) have been evaluated.  

The empirical foundation of this research was constituted by primary data gathered at the end of 
2011 - beginning of 2012, from a study of Lithuanian physicians’ professional networks, expectations 
and values, satisfaction with the current living and career situation as well as individual reasons and 
motives for migration or non-migration, individual and professional community and the occupational 
prestige factors. The research also obtained information on the health care labour market and 
employment regulatory efficiency and its relevance and coherence with the physicians’ needs. 
Between December 2012 and January 2012, 30 semi-structured interviews with Lithuanian physicians 
were conducted (including 1 in Ireland, 4 in Germany, 1 in the UK, 2 in Norway and 22 in Lithuania). 
The majority of them were aged 30-40, 12 were male and 18 female. With regard to education, four of 
them were GP‘s, three - surgeons, five - pediatricians (including pediatrician-endocrinologist and 
pediatrician-geneticist), three psychiatrists, two gynecologists. The remaining group included a 
geneticist, a reanimatologist, an anesthesiologist, an endocrinologist, an immunologist, an urologist, an 
internist, a dentist, an otorhinolaryngologist and a cardiologist. The interviews also included experts at 
Vilnius University Faculty of Medicine and experts at Lithuanian University of Health Sciences. The 
integration of physicians into the labour market trends were measured in the context of economic 
boom / recession. The findings of the research reflect the problems of physicians in the Lithuanian 
health care sector and allowed a detailed assessment of physician careers. The findings reflect the 
current situation of doctors and the most significant issues of their integration in the country's labour 
market.  

The findings suggest that the ideal working conditions are hardly possible anywhere: the 
descriptions of the ideal (most satisfying) work conditions and careers vary greatly and depend on 
personal and professional experience. The physicians interviewed abroad worked in healthcare sector, 
but many have not possessed socially secure work positions. Both physicians who worked in 
Lithuanian hospitals and those who worked abroad reported having excessive workload and intense 
schedules. However, in the light of experience in the foreign countries the workload was evaluated as 
more manageable and better scheduled, because of existing better work organization practices and 
higher rewards (including pay and doctor-patient relations). For Lithuania, the results suggest that 
physicians’ working conditions are largely impeded by paperwork and lack of time for fork with 
patients (especially in the public healthcare).  

There is a worrying trend for physicians in Lithuania to take up more than one job in order to 
secure household financial stability (a record holder is one of the study participants who worked in 
five jobs during the survey). It can be also concluded that most physicians in Lithuania project their 
careers in the public healthcare sector where steady salaries, social security, and rather long holidays 
are ensured. The careers in private healthcare are considered less socially secure, less stable and less 
attractive even because of possible ethical dilemmas (e.g. reconciliation between the humanitarian 
purpose of medicine and medicine as business).  On the other hand private healthcare sector in 
Lithuania is viewed positively in terms of more flexibility, better work organization (there are no 
patient waiting lists and no informal payments to doctors), and considerably higher salaries.  
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Doctor-patient relationships in Lithuania were viewed positively, however physicians who had 
work experience abroad, describe Lithuanian patients as less health-conscious, less trusting in doctors 
and more prone to doctor-patient conflicts. These potential conflicts between doctors and patients 
were largely reported as a combination of internal (heavy workload, overtime, excessive paperwork 
and small wages) and external circumstances (patients’ education and social status). However, factors 
which cause tensions between doctors and patients in some cases were mentioned as a push factor of 
migration. Physicians who worked abroad reported their patients less aggressive and more 
considerate for prescribed medical treatment.  

There may be reported a serious concern about the lack of medical professionals in small town 
hospitals, where many physicians are at pre-retirement or already at retirement age. This is due to 
several reasons. Firstly, the biggest cities in Lithuania are the most attractive for physicians as the 
most advanced health care centres which offer best financial and self-development possibilities are 
located there. Secondly, Lithuanian physicians more frequently move internationally than nationally. 
Although territorially mobile physicians have to bargain with the interchange between the monetary 
value and the moral and emotional value associated with their multiple roles (as professionals, career-
driven employees and citizens) the study revealed that physicians are more likely to work abroad than 
to work in small provincial hospitals. The results of this study also provide evidence that in the short-
run, the positive impacts of immigration of physicians is small. Thus recruiting physicians to rural 
areas remains a challenge for Lithuania. 

This research has important policy implications in the presence of current debate over healthcare 
reform in Lithuania. The strategic policy objectives which would help mitigate the ongoing social and 
territorial redistribution of human (intellectual) resources in health care sector were developed, and 
recommendations for the implementation of these policy objectives were provided. These objective s 
and recommendations will be beneficial for improving and developing the medical labour market and 
migration policies, as well as for the preparation of recommendations for employers, the Lithuanian 
Labour Exchange, educational and scientific institutions, regional and local administrations and 
municipalities.  
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Gydytoja Vida Krencienė 
Šeimos gydytoja 

Raseinių raj., Všį Ariogalos pirminės sveikatos 
priežiūros centras 

Gydytojas Nerijus Klimas 
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas 

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 
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Gydytojas Jonas Korsakas 
Vidaus ligų gydytojas 

Elbe-Elster Klinikum GmbH, Finsterwalde 
Vokietija 

 

Gydytojas Vytautas Kvedaras 
Abdominalinės chirurgijos gydytojas 

VšĮ Druskininkų ligoninės chirurgijos skyriaus 
vedėjas 

 

Gydytoja Marytė M. (vardas pakeistas, 
tyrėjams vardas ir pavardė žinomi) 

Gydytoja - psichiatrė 

Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninė 

 

Gydytoja dr. Ida Liseckienė 
Šeimos gydytoja  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 
viešoji įstaiga Kauno klinikos  
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Gydytoja Raimonda Morkūnienė 
Akušerė, ginekologė 

Kongsbergo miesto ligoninė  

Norvegija 

Gydytoja Laimutė Miknevičienė 
Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro 
gydytoja 

 

 

Gydytojas Stasys Nevojna 
Urologas 

VšĮ Utenos ligoninė 

 
(Agentūros INNA nuotr.) 

Gydytojas prof. habil.dr.  
Žilvinas Padaiga 
LSMU tarptautinių programų ir užsieniečių 
studijų centras 

Dekanas 
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Gydytoja Agnė Savickienė 
Psichiatrė 

Poliklinikos direktoriaus pavaduotoja gydymo 
reikalams poliklinikoje Sykehuset DPS 
Poliklinikk Gjøvik Norge 

Norvegija 

 

Gydytoja dr. Vita Pašukonienė 
Imunologė 

Nuo 1990 m. dirba VU Onkologijos institute 

 

Gydytojas dr. Danielius Serapinas 
Gydytojas genetikas 

Nuo 2010 m. – iki šiol "SORPO" medicinos 
tyrimų centro gydytojas genetikas 

2010 m. – iki šiol ALFA CLINIC gydytojas 
genetikas 

2010 m. iki šiol Mykolo Romerio universiteto 
lektorius 

2010 m. iki šiol Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto lektorius 

Gydytoja Rūta Shartner 
Gydytoja odontologė 

2004-2012–  darbas įvairiose privačiose klinikose 
Berlyne bei Rangsdorfe  

Nuo 2012.01 – SKYClinic Berlyne 
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Gydytoja Daiva Simonavičiūtė 
Akušerė-ginekologė/echoskopuotoja 

LSMU 

Gydytoja Janina Steponavičiūtė 
Bendrosios praktikos gydytoja (General 
Practitioner)  

Sydenham Medical Practice, Sydenham, 
Londonas, Jungtinė Karalystė 

 

Gydytojas dr. Saulius Šatas 
Pediatras-konsultantas  

HospitalLocation, Ireland Industry Hospital & 
Health Care, Dublinas, Airija 

 

Gydytoja Gintarė Šapokaitė 
Gydytoja-endokrinologė 

Všį Garliavos ligoninės konsultacinė poliklinika 
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Gydytoja Daina Šatienė 
Oftalmologė 

UAB "Akių lazerinės chirurgijos centras" 
Vilniuje 

 

Gydytoja  
Filomena Taunytė (Paškonienė) 
Gydytoja, publicistė, žurnalistė 

Dirbo įvairiose medicinos srityse ir įstaigose 

 

Gydytoja Zita Tvarijonienė 
Bendrosios praktikos gydytoja 

Garliavos šeimos klinika „Corpus sanum“ 

 

Gydytojas prof. dr. (HP) Algirdas Utkus 
Gydytojas genetikas 

Vilniaus universiteto, Medicinos fakulteto 
podiplominių studijų prodekanas.  

VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos 
katedros profesorius 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 
Medicininės genetikos centro gydytojas genetikas 
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Gydytojas doc. dr.  
Gintaris-Lionginas Vilkevičius 
Kraujagyslių chirurgas 

Santariškių klinikos 

Nuo 2006 m. Kraujagyslių rekonstrukcinės ir 
endovaskulinės chirurgijos centro vadovas 

UAB Northway medicinos centras 

 

Gydytojas Valdas Ziutelis 
Gydytojas – otorinolaringologas 

Klinikum Dahme-Sprewald,  

Spreewaldklinik Lübben,  

Vokietija 

112 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Black & White)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




