REZULTATAI:
Ar manote, kad yra tikslinga atnaujinti „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos
draugijos“ įstatus? Įstatų galutinę redakciją suderinus bei patvirtinus šios draugijos narių
suvažiavimo metu, registruoti LR Registrų centre? (Šiuo metu galiojančią aktualią redakciją
galite peržiūrėti adresu: Įstatai – http://mich.lt/ )
Taip – 31
Ne – 19
Netasakė - 1

Ar manote, jog būtų tikslinga „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų
atnaujinimo projekte keisti arba koreguoti esamą draugijos būstinės adresą iš „Bendrosios
chirurgijos klinika, Vilniaus universitetinė greitosios pagalbos ligoninė, Šiltnamių g. 29, 2043
Vilnius“ į kitą?
Taip – 20
Ne – 30
Neatsakė – 1

Ar manote, kad būtų tikslinga „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų
atnaujinimo projekte kas 2 metus rengiamų šios draugijos rinkimų – ataskaitinių suvažiavimų
metu numatyti draugijos narių nuotolinio balsavimo galimybę?
Taip – 44
Ne – 6
Neatsakė - 1

Jeigu pritariate „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų atnaujinimo
projekto kūrimo galimybei(žr. Klausimą nr.1) , kokius kitus minėtų įstatų pakeitimus ar
papildymus siūlytumėte?
Pratęsčiau kadenciją iki 3-4 metų
Turi būti liberali draugija
Padidinti valdybos narių skaičių iki 7.
Daugiau apibrėžti padalinių veiklą.
Ar manote, kad yra tikslinga įtraukti kitų profilių chirurgus (torakalistus, ortopedustraumatologus, urologus ir pan.) į draugijos veiklą?
Taip – 39
Ne – 12

Ar manote, kad būtų tikslinga keisti konferencijų formatą arba kurti papildomą atvejų
nagrinėjimo/pristatymo konferenciją bent kartą per metus?
Taip – 44
Ne – 7

Ar manote, jog būtų tikslinga organizuoti su farmacinių kompanijų pagalba praktinių naujų
technologijų kursus su gyvūnais?
Taip – 41
Ne - 10

Ar pritartumėte draugijos narių konferencijų daliniam finansavimui, jei skaitomas pranešimas?
Taip – 46
Ne - 5

Kokį draugijos prioritetinį konferencijos formatą rinktumėtės:
Gyvas susitikimas auditorijoje – 26
Nuotolinė transliacija – 14
Hibridinė – 33
Tarpdisciplininė – 17

Kokio temų pristatymo formato konferencijos metu pageidautumėte?
Trumpas metodinis pranešimas – 37
Atvejo pristatymas – 34
Gyva diskusija – 26
Video paskaita – 29
Kita – 1 ( Pasaulio nuomonės lyderių paskaitos )

Kaip dažnai pageidautumėte, kad būtų organizuojamos konferencijos?
1 kartą per metus – 22
2 kartus per metus – 24
Derinti su kitom draugijom – 2
Derinti su kitom draugijom - 3

Jūsų nuomone, kokiose vietose galėtų būti organizuojamos konferencijos?
Konferencijų salės – 42
Universitetų auditorijos – 25
Sodybos – 26
Kita – 3 ( Pagal išgalias, Online, Bet kur… Svarbu, kad būtų įdomu. )
Kaip manote, kuris laikotarpis būtų patogiausias konferencijų organizavimui?
1. Pavasaris, ruduo – 13
2. Ruduo – 8
3. Vasara – 1
4. Žiema – 1
5. Žiema, pavasaris – 1
6. Ruduo, žiema – 2
7. Žiema, vasara – 1
8. Bet kada – 4
9. Balandis, gegužė – 1
10. Spalis, lapkritis – 1
11. Spalis, balandis – 2
12. Gegužė – 1
13. Savaitgaliai, laikas po darbo – 1
14. Derinti su kitom konferencijom – 1

Ar verta draugijai įsitraukti į metodinių rekomendacijų ruošimą?
Taip – 49
Ne – 2

Gal turite minčių ar idėjų, kaip būtų galima į draugiją įtraukti naujų narių?
1. Didinti žinomumą per socialinius tinklus, pristatinėti atvejus uždarose soc. tinklų grupėse.
2. Naujų metodų, live surgery konferencijoje pateikimas. Skatintų prisijungti naujus narius
3. Anketą patalpinti tinklapyje
4. Įtraukti rezidentus, rengti jiems mokymus
5. Ne
6. Bandyti kontaktuoti su visų ligoninių chirurginių skyrių vedėjais, kad pasiūlyti stoti į draugiją.
7. Konferencijų temų įvairovė, o ne ataskaitiniai ligoninių pranešimai.
8. Informacijos sklaida universitetinių ir regioninių ligoninių chirurgijos skyriuose. Informacijos
skleidimas ir dalinis dalyvavimo finansavimas draugijos nariams tarptautinėse minimaliai invazinės
chirurgijos konferencijose.
9. Aktyvesnė draugijos veikla
10. Taikyti nuolaidas kursams ir konferencijoms
11. Reklama ligoninėse
12. Turi būti prasmė ir nauda būti nariu.
13. Skatinti įtraukti rezidentus
14. Populiarinti draugiją
15. Darbų premijavimas (konkursai)
16. Ne
Kaip manote, ar reikalingas draugijos narių kasmetinis anketavimas?
Taip – 23
Ne – 28

Kaip manote, ar draugija turėtų pateikti savo nuomonę apie atliekamas operacijas, operacijų
metodikas, gydymo metodus, ruošti gaires gydymui?
Taip – 49
Ne – 2

Kaip manote ar draugijos dalyvavimas Europos ar Pasaulio chirurgijos draugijose yra
tikslingas?
Taip – 48
Ne – 3

Ar už dalyvavimą Europinėje draugijoje turėtų sumokėti draugija ar asmeniškai kiekvienas
narys?
Draugija – 28
Draugijos narys asmeniškai – 23

Kokių naudų tikitės iš kitų šalių draugijų ?
1. Nuolaidų konferencijose, daugiau info naujomis temomis.
2. Naujų metodų, technikų ir požiūrio.
3. Pažintys
4. Naujos pažintys ir galimybė stažuotis
5. Praktiniai mokymai, spaudos gavimas
6. Organizacinės
7. Įvairių operacinių metodikų pristatymas. Jaunų gydytojų tobulinimasis, pvz.: prieinami mainai ne tik
didžiųjų ligoninių gydytojams.
8. Būti integruotais nariais
9. Naujos idėjos, patirtis
10. Patirties pasidalinimas
11. Kursų
12. Patirties dalybų…
13. Bendros konferencijos
14. Naujovių, pasidalijimo patirtimi
15. Tobulėjimas
16. Metodikos, naujienos
Ar draugija turėtų inicijuoti mokslinius tyrimus?
Taip – 39
Ne – 11
Neatsakė
-1

Ar draugija turėtų finansuoti stažuotes(skelbti konkursus stažuotei)?
Taip – 30
Ne – 21

Ar draugija turėtų finansuoti spausdinamus straipsnius minimaliai invazinės chirurgijos
tematika?
Taip – 37
Ne – 14

Ar palaikytumėte idėją skelbti konkursus (pvz. geriausias metų video, geriausias metų
pranešimas, jaunųjų medikų mokslinis darbas ir kt.)?
Taip – 44
Ne – 7

Kokia turėtų būti draugijos nario mokesčio suma?
10 – 5
15 – 9
15-20 – 1
20 – 16
25 – 16
50 – 3
Priklauso nuo įsipareigojimų – 1

