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Įvadas
IFMSA (International Federation of
Medical Students' Associations) yra
viena iš didžiausių ir seniausių
youth-lead
organizacijų,
kuri
apjungia 1,4 mln. biomedicinos
studentų iš viso pasaulio, todėl
kultūrų ir idėjų įvairovė yra
didžiulė. Joje šiuo metu veikia
daugiau nei 140 organizacijų iš
daugiau nei 120 šalių.

IFMSA Generalinės Asamblėjos (GAs) vyksta 2 kartus per metus (March ir August Meetings) ir
yra svarbiausi organizacijos renginiai. Jų metu per kelias įtemptas savaites ypač giliai
pasineriama į kiekvieno IFMSA komiteto ir pačios federacijos veiklą. Asamblėjos dalyviai turi
galimybę susipažinti su daugybe bendraminčių bei dalintis idėjomis. Būtent ČIA priimami ir
svarbiausi sprendimai visoje pasaulinėje medicinos studentų bendruomenėje, išrenkami
naujieji IFMSA lyderiai.
LiMSA, kaip ir kitos National Member Organizations (NMOs), siunčia savo delegacijas į kiekvieną
IFMSA Asamblėją tam, kad Lietuvos biomedicinos studentų nuomonė būtų išgirsta pasaulyje.
Kadangi dėl vis bęsitesiančios COVID-19 pandemijos March Meeting 2021 negalėjo įvykti
Šiaurės Makedonijoje, kaip planuota, buvo nuspręsta IFMSA Generalinę asamblėją antrą kartą
organizuoti nuotoliniu būdu. Tai leido LiMSAi turėti didžiausią jos istorijoje delegaciją, sudarytą
net iš 16 narių.
Taigi, kviečiu Jus susipažinti su LiMSA Delegacijos IFMSA GA March Meeting 2021 nuveiktais
darbais bei įspūdžiais šioje veiklos ataskaitoje.

Linkėjimai!
Tautvilė Smalinskaitė | Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams
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LiMSA Delegacija March
Meeting 2021
NMO
Management
sesijos

Prezidentinės sesijos
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Kaip mums sekėsi?
LiMSA GA MM'21 Delegacija dalinasi savo įspūdžiais:
Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas
Buvau delegatė SCORE sesijose bei amžinas vaiduoklis SCOPE :D GA
laikotarpis man buvo ne tik kelios savaitės metuose paįvairintos
sesijomis, tačiau pilnai verdantis IFMSA gyvenimas savaitėje! Naujos
žinios, idėjos ir tobulėjimas semiantis motyvacijos iš kolegų visame
pasaulyje - tarptautinė galimybė, už kurią visada būsiu LiMSA’i!
MM’21 pranoko visus online renginio lūkesčius ir dar labiau
nekantrauju susitikti su IFMSA blue family po pandemijos <3

Aistė Jurkonytė | LORA, Vilnius
Dalyvavau SCORA sesijose! Buvo labai smagu pamatyti tiek daug
naujų (arba jau ir pažįstamų) veidų. Temos, kuriomis diskutavome ir
prie kurių dirbome mažose grupėse: “Consent and sexual fantasies”:,
lyčių lygybė, požiūris į kūną. MM21 parodė, kad net virtualioje
aplinkoje vykstantis renginys gali būti įtraukiantis, prikaustantis
dėmesį (bet tikro bendravimo vis dėlto labai pritrūko!)

Saulė Janušonytė | NORA
Dalyvavau MM21 SCORA sesijose. Tai buvo puiki proga pagilinti
žinias tokiomis temomis, kaip požiūris į savo kūną, selektyvus
abortas ir pnš. Džiaugiuosi, kad net ir karantino metu man teko
galimybė sudalyvauti tarptautiniame IFMSA renginyje!

Simona Galnaitytė | NEO/NORE-Out
Šioje GA dalyvavau SCOPE sesijose. Mėlynieji SCOPEnguins suteikė
daug teigiamų emocijų bei vilties organizuojant mainus ir šiuo
pandemijos laikotarpiu.
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Rusnė Kirtiklytė | LORP, Vilnius
Dalyvavimas MM’21 SCORP sesijose buvo nepaprastai įdomi ir
praturtinanti patirtis. Savaime suprantama, daug laiko buvo skiriama
diskusijoms apie tai, kaip pasaulinė pandemija paveikė žmonių teises
visame pasaulyje, kaip padidėjo lyčių nelygybė ir su kokiomis
problemomis papildomai susidūrė itin pažeidžiamos visuomenės grupės.
Diskutavome apie lyčių lygybės bei rasinės diskriminacijos problemas, jų
priežastis ir tai, kaip galime prisidėti prie jų sprendimo būdų paieškos.
Nemažai dėmesio sesijose buvo skirta klimato kaitos iššūkiams ir gamtos
katastrofų (potvynių, gaisrų ir kt.) sukeliamoms problemoms. Džiaugiuosi,
kad turėjau galimybę susipažinti ir diskutuoti su žmonėmis iš viso
pasaulio bei, besidominčiais žmogaus teisėmis ir taika, pasidalinti
patirtimi, kylančiais iššūkiais ir kartu ieškoti jų sprendimo būdų.

Rugilė Martinaitytė | VP PRC
IFMSA GA man buvo visiškai nauja ir labai įdomi patirtis! Dalyvavau
SCOME sesijose, kuriose diskutavome įvairiausiomis temomis (dažnai net
neapsiribodavome medicinos edukacija): protų nutekėjimą ir šios
problemos sprendimo būdus, galimą aktyvesnį pacientų įtraukimą į
studijų programas, technologijas online renginių metu, iššūkius, su
kuriais susidūrėme COVID-19 pandemijos metu ir dar daugelis kitų.
Generalinės asamblėjos metu ne tik pasisėmiau įkvėpimo naujiems
darbams, bet ir susipažinau su kitų šalių delegatais. Kas galėjo pamanyti,
kad net virtualioje erdvėje galima surengti ne ką prastesnius socialinius
renginius? Tad po renginio drąsiai galiu sakyti: LiMSA suteikiamos
galimybės - beribės. Tik reikia išdrįsti jomis naudotis!

Pavel Riabec | VP D
Įdomi tarptautinio renginio patirtis. Vietomis netikėta, kitur labai
laukta. Pamatyti IFMSA asamblėją savo akimis, sudalyvauti visos
organizacijos plenarinėje sesijoje, nors ir virtualiai, yra malonus ir
jaudinantis jausmas. Jaučiuosi dėkingas LiMSA už pasitikėjimą ir
tokią puikį galimybę praplesti savo organizacines veiklos supratymą.
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Livija Sadauskaitė | NPO asistentė
Dalyvavau super oranžinėse SCOPH sesijose. SCOPHerojai tokie
pasikaustę, jog per dieną paruošė dalyviams ne vieną sesiją
skirtingomis visuomenės sveikatos temomis, bet netgi vienu metu
galėjome rinktis iš kelių! Dalyvavau ir savo žinias plėčiau sesijose
apie psichikos sveikatą, klimato kaitos daromą įtaką infekcijų plitimui
ir politikos įtaką sveikatos sistemai. Visgi, IFMSA OGA MM’21 ne tik
vieta dalintis žiniomis ir idėjomis, tačiau ir pamatyti bei susipažinti
su visu pasauliu. Po šios patirties, rodos, visai kitomis akimis žvelgiu į
pasaulines problemas, ar kitų šalių problemas, kai ne tik apie jas
žinai, bet ir matai realius žmonės, kurie su tomis problemomis
susiduria.

Mairja Aleksandraitytė | LORE, Kaunas
OGA MM’21 metu dalyvavau SCOPH sesijose. Nekantriai laukiau šių
sesijų ir jos praėjo, kaip kelios akimirkos. Tačiau be abejonės drąsiai
galiu teigti, jog tai buvo viena įsimintiniausių tarptautinių
konferencijų, kuriose esu dalyvavusi. Didžiausią įspūdį paliko WHA
simuliacija, kurios metu turėjau galimybę būti viena iš 30 delegatų.
Tai buvo neįtikėtina patirtis ir pažintis su tarptautine sveikatos
politika bei darbas su neįtikėtinai šaunia komanda, kurie tapo mano
naujaisiais bičiuliais. Man buvo be galo džiugu, jog LiMSA projektas
,,Imunitete, gelbėk’’ pateko į SCOPH Activities fair II-ąjį etapą.
Projektas buvo patalpintas tarp 16 šalių projektų bei surinkęs
daugiausiai palaikymo. Esu labai laiminga, galėdama reprezentuoti
LiMSA, jos veiklas bei Lietuvą. Tikiuosi, jog šią tarptautinę patirtį
pavyks įgyvendinti bei mano patirtis, motyvacija bei padrąsinimas
įkvėps dar daugelį LiMSA’ iečių nebijoti ir naudotis visomis
galimybėmis!
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Laura Regelskytė | Vilniaus skyriaus narė
Dalyvavau NMO Managament ir Europos regiono sesijose, taip pat
socialinėje dalyje. Nesigailiu nė vienos IFMSA Generalinėje
asamblėjoje praleistos minutės, nes turėjau galimybę susipažinti su
daugybe įdomių, aktyvių žmonių, praplėsti akiratį ir pamatyti, su
kokiomis problemomis susiduria medicinos studentai visame
pasaulyje. Tikiuosi, jog pavyks gyvai sudalyvauti Generalinėje
Asamblėjoje, sutikti šiuos žmones ir kartu įgyvendinti iniciatyvas bei
idėjas, skirtas medikams ir visuomenei.

Tautvilė Smalinskaitė | VP IR
Nors ir šis MM pareikalavo ypač daug pastangų, nes teko nuolat
derinti dalyvavimą sesijose, studijas ir net pasiruošimą egzaminui,
esu laiminga, nes po šio renginio jaučiuosi paaugusi ir dar labiau
įsigilinusi į IFMSA Prezidentinių bei plenarinių sesijų turinį. Taip pat
labai džiaugiuosi visa LiMSA delegacija, kurios nariai buvo aktyvūs
ne tik komitetinėse sesijose, bet ir priimant svarbiausius
organizacijai sprendimus.

Auksė Ramaškevičiūtė | NPO
Dalyvavau prezidentinėse sesijose bei, kaip delegacijos vadovės
pavaduotoja, plenarinėse sesijose. Sėdėti prie kompiuterio, žinoma,
buvo liūdna, tačiau tai tikrai netrukdė domėtis ir mokytis.
Jei kam nors atrodo, kad LiMSA’oje yra daug biurokratijos, tikrai
rekomenduoju, esant galimybei, sudalyvauti prezidentinėse sesijose.
Vis tik vienijant 125 šalių medicinos studentus, neišeina visko per
daug supaprastinti ir iš tiesų yra žavu, kaip studentai patys išsilaiko
atsakingai atlikdami daugybę daug kam nesuprantamų darbelių bei
gerbdami vienas kitą. Patirtis prezidentinėse sesijose tikrai įkvepia
tobulinti LiMSA’os veiklą!
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Tautvilė Smalinskaitė | VP IR
Prezidentinės sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Introduction to Presidents’ session - supažindinimas su Prezidentinių sesijų tvarka, naujų
(nuotolinių) diskusijų dėl BCPs (Bylaws Changes Proposals) pristatymas, susipažinimas.
NMO Report Findings and Plans - aptarti NMOs (National Member Organizations)
ataskaitos rezultatai bei planuojami ataskaitos pakeitimai.
Plenary Procedures - paaiškinimas, kaip vyks Plenarinės sesijos, pagrindinės taisyklės
joje.
Q&A on Submitted Reports - aptartos pateiktos ataskaitos (IFMSA Officials ir Task
Forces), Global Priorities, mandatai ir IFMSA įsipareigojimai.
Antra diena:
Q&A Session - diskusijos dėl Sponsorship ageements (daugiausiai diskusijų sukėlė
būtent siūlymas sudaryti paramos sutartį su AMBOSS - nemažai NMOs to nenorėjo dėl
interesų konflikto ir priešpriešos su IFMSA vertybėmis). Taip pat aptartos siūlomos
IFMSA pozicijos.
CCC Preliminary Report - NMOs prezidentai supažindinti su CCC (Constitutional
Credential Committee) preliminaria ataskaita, kurioje buvo pateikti motion validumai
pagal IFMSA Bylaws. Kandidatai pagal šią ataskaitą vėliau dar turėjo laiko pataisyti savo
kandidatūras, kad CCC jas patvirtintų ir pripažintų galiojančiomis.
SupCo Report - aptarta SupCo ataskaita, pristatyta jų veikla ir nuveikti darbai.
Trečia diena:
BCPs - diskusija apie pateiktus BCPs (pagrindinė diskusija vyko ne sesijų metu, bet
Threadz, kur sesijos dalyviai galėjo užduoti klausimus dėl atskirų BCPs, tai tikrai
palengvino ir sutrumpino diskusijas), atsakyti likę, anksčiau neaptarti, klausimai.
Pagrindinės diskusijos kilo dėl vieno iš IFMSA Liaison Officers pakeitimo (LOSO į Liaison
Officer to Medical Sciences and Research Issues). Nors ir EB bei TO pasisakė už tokį
keitimą, paremdami net ataskaita, kurią sudarė apklausę buvusius LOSO ir aptarę
darbo krūvių netolygumą (LME tenka 3 komitetai, o LMSRI galėtų perimti 2 mainų
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komitetus), kelioms NMOs kilo labai didelių abejonių ir susidarė toks įspūdis, kad visgi
ne visi sesijos dalyviai supranta, kodėl toks pakeitimas yra siūlomas ir kodėl to reikia.
OSD: Gender Empowerment on NMO-level - šioje OSD (Open Space Discussion) buvo
aptarta, ar yra reikalingi CB (Capacity Building) renginiai Gender Empowerment tema,
aptartos safe spaces in IFMSA, kaip suteikti kuo daugiau lygių galimybių ir diskutuota,
kas labiausiai įgalina NMO narius ir kaip išvengti gender underrepresented genders
organizacijose.
OSD: Membership Fees Reform - aptarta jau labai sena IFMSA problema dėl skirtingų
IFMSA mokesčių dydžiu skirtingoms šalims (pagal jų BVP). Pasak kai kurių NMOs, šis
rodiklis nėra tinkamas ir kartais tikrai neatspindi šalių finansinės situacijos. Labiausiai
šioje vietoje nukenčia mažos NMOs, kurios yra iš gana pasiturinčių šalių, nors ir nėra
labai stiprios finansiškai organizacijos. Vis dėlto, vieningo sprendimo, kaip visada,
nebuvo rasta ir panašu, kad šia tema reiks diskutuoti dar ilgai.
Ketvirta diena:
BCPs - dar kartą aptarti BCPs.
IFMSA Strategy - senoji IFMSA strategija galiojo tik iki 2020 m. ir IFMSA turi būti sukurta
nauja strategija, todėl per šią sesija buvo surinktas input iš NMOs, kokios krypties naują
strategiją jos matytų ir pristatytas procesas, kaip IFMSA strategija bus kuriama.
OSD: NMOs CBs during the pandemic (SRTs, TNTs and NMO Support) - ši OSD panemijos
laikotarpiu ypač akutali, nes organizuoti CB renginius online yra labai sunku ir pasiekti
tokią pačią kokybę, kaip kontaktiniu būdu, ko gero, neįmanoma. Buvo aptarti
sprendimai, online TNTs ir kaip išlaikyti kuo aukštesnį CB lygį pandemijos laikotarpiu.
August Meeting Debrief - AM’21 OC (Panama) pristatė, kaip jiems sekasi organizuoti
August Meeting, aptarti didžiausi iššūkiai, susiję su pandemija ir galimi trys hibridiniai
asamblėjos variantai.
Penkta diena:
Q&A Session - diskutuota dėl NMOs kandidatūrų tapti IFMSA narėmis.
Anniversary Updates - pristatytas IFMSA 70 metinių minėjimo organizavimo procesas ir
numatomi renginiai.
Brand Manual Discussion - pristatytas naujasis IFMSA Brand Manual (anksčiau vadinosi
Corporate Identity), nauji komitetų, IFMSA ir jos regionų logotipai. Organizuotas ir
neformalus balsavimas, kad VP PRC galėtų numanyti, ar šis Brand Manual bus priimtas
ir ar reikia jame kažką koreguoti. Neoficialus balsavimas priėmė Brand Manual.
Plenary Procedures - buvo dar kartą paaiškintos Plenarinių sesijų procedūros.
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Šešta diena:
CCC Final Report - CCC pateikė savo galutinę ataskaitą, kai kurios kandidatūros ir
submissions buvo pripažinti galiojančiais, paaiškinti kai kurie CCC sprendimai.
FC Report - pristatyta Financial Committee ataskaita ir aptartos priežastys, kodėl jau
net keletą metų buvo nepatvirtintos IFMSA finansinės ataskaitos.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Prieš sesijas skaitydavau visus dokumentus (submissions, kandidatūras, BCPs, ataskaitas ir
t.t.), kadangi daugumą klausimų spėdavo paklausti kitos NMOs, dažniausiai kilę neaiškumai
išaiškėdavo dar prieš prasidedant sesijoms. Taip pat su kitais LiMSA delegatais
prezidentinėse sesijose aptarinėdavome svarbiausius klausimus (pvz., kaip balsuosime dėl
naujojo LO ar kitų per prezidentines sesijas aptartų diskusinių klausimų), jei kažkas būdavo
neaišku, bandydavome išsiaiškinti kartu. Kadangi ši asamblėja buvo viena iš sunkiausių,
kuriose teko dalyvauti, LiMSA iniciavo pasisakymo (statement) “Mental Health during GA”
rašymą, prie kurio prisidėjo dar 6 NMOs.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labai aktuali pasirodė CB renginių organizavimo pandemijos laikotarpiu problema. LiMSA
IFMSA kontekste ir taip nėra labai stipri NMO, tačiau pandemijos laiku viskas pasidarė tik
dar sunkiau. Per OSD aptarti online TNTs pasirodė kaip labai gera galimybė, kaip LiMSA
galėtų užsiauginti naujų trainers ir stiprinti savo CB, tačiau kad tai įvyktų, reikia IFMSA CB
komandos pritarimo, o kol kas jo nėra.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Sesijos buvo ypač varginančios, nes dalyvauti jose tekdavo po paskaitų, per renginį teko
ruoštis egzaminui, o pertraukų buvo labai mažai. Agenda labai dažnai užsitęsdavo, kartais
neužtekdavo laiko net pavalgyti. Pačios plenarinės sesijos ir BCP diskusijos (Threadz) tikrai
vyko sklandžiai ir palengvino, manau, daugelio prezidentinių sesijų dalyvių gyvenimą, tačiau
kai kurios NMOs per sesijas (ar net plenarines sesijas) keldavo nelabai aktualius klausimus
ir dėl to kentėdavo ne vieno dalyvio mental health. Vis dėlto, kad ir kaip sunku buvo dėl
susidariusių galimybių, po šių sesijų jaučiausi įsigilinusi į IFMSA veiklą ir sužinojusi nemažai
dalykų, todėl nesigailiu dalyvavusi.

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - kartu su delegacijos vice-HoD Aukse pasikeisdamos dalyvavome
plenarinėse sesijose ir balsuodavome. Už ką balsuosime, jau buvome nutarę anksčiau per
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delegacijos pasiruošimo procesą, tačiau kartais tekdavo apsitarti ir tik su prezidentinių
sesijų dalyviais. Didžiausias nesklanduma kilo balsuojant dėl naujojo LO, kuris taip ir
nebuvo patvirtintas (nors IFMSA EB to labai prašė) dėl nesusipratimo, kai kelios NMO
nesuprato, už ką ir kaip balsuoja. Kitas gana svarbus pakeitimas - priimtas BCP dėl mainų
mokesčio reguliavimo, kuris turėtų būti tikslesnis nei ankstesnė tvarka. Per paskutinę sesiją
labai daug NMOs skaitė savo pasisakymus, tarp jų buvome ir mes - iškėlėme pertraukų
trūkumo bei bendrai Mental Health problemą per GA. Smagu, kad prie mūsų pasisakymo
prisidėjo ir 6 kitos NMOs.
Regioninės plenarinės sesijos - buvo diskutuota apie European Regional Regulations
siūlomus pakeitimus (beveik visi susiję su EuRegMe organizavimu online), vėliau už juos
buvo balsuota. Taip pat buvo pristatytas progresas, dirbant ties regioninias prioritetais ir
Europiniais External Affairs.
EB debatai - bandžiau klausytis, tačiau buvo labai sunku girdėti kandidatus dėl nuolat
stringančios transliacijos. Būtent dėl šios priežasties, debatai nelabai padėjo geriau
apsispręsti dėl balsavimo.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Mano pagrindinis tikslas buvo gerai paruošti LiMSA delegaciją, supažindinti su IFMSA
dokumentais ir priimti informuotus sprendimus dėl balsavimų. Kadangi po renginio
surengiau paskutinį delegacijos online susirinkimą, skirtą būtent renginio aptarimui ir
grįžtamo ryšio surinkimui, manau, kad šį tikslą pavyko pasiekti. Daugelis delegatų buvo
patenkinti pasiruošimo procesu ir įgavo naujų žinių apie IFMSA bei jos veiklą. Vis dėlto,
nepavyko būti tokiai aktyviai per prezidentines sesijas, kaip norėjosi, kadangi jų viduryje
ruošiausi egzaminui ir buvo labai sunku suderinti studijas su įsitraukimu į sesijas.

Planai po renginio
Norėčiau LiMSAoje pradėti kalbėti apie CB problemą - ragininsiu svarstyti apie VP HR
pozicijos keitimą į VP CB ir įsitraukimą į online CB renginių organizavimą. Taip pat norėčiau,
kad kituose renginiuose LiMSA delegatai dar aktyviau įsitrauktų į sprendimų priėmimo
procesą, todėl stengsiuosi kiek įmanoma daugiau akcentuoti IFMSA dokumentų,
kandidatūrų ir ataskaitų skaitymo bei diskutavimo apie juos svarbą.
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Auksė Ramaškevičiūtė | NPO
Prezidentinės sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Pirmą sesijų dieną vyko daugiau susipažinimas su visa tvarka - kaip vyks prezidentinės ir
plenarinės sesijos. Buvo pristatyta Threadz metodas, kuris turėjo sutaupyti diskusijų laiką
prezidentinių sesijų metu. Esmė - daugelį diskusijų ir pasiūlymų perkelti į elektroninę
erdvę, o „gyvai“ aptarti tik svarbiausius klausimus. Kadangi nesu dalyvavusi prieš tai vykusių
Generalinių Asamblėjų prezidentinėse sesijose, tad negaliu pasakyti, ar toks metodas iš
tiesų pasiteisino. Deja, kai kurios NMOs vis tiek teikdavo pasiūlymus čia ir dabar, prieš tai
nesuderinus su susijusiais asmenimis. Vis tik, tai buvo labiau išimtys nei taisyklė.
Taip pat pirmą dieną buvo aptarti NMO Report rezultatai bei buvo galima užduoti
klausimus dėl pateiktų įvairių ataskaitų (Tarybos, Liaison Officers, Regionų bei komitetų
direktorių, Task Forces).
Antra diena:
Sesija prasidėjo klausimų-atsakymų sesija dėl įvairių IFMSA sutarčių ir pozicijų. Vėliau
susipažinau su įdomia IFMSA struktūra - CCC (Constitution credential committee) - kurie
pristatė preliminarią savo ataskaitą. CCC darbas yra užtikrinti, kad visi per Asamblėją
teikiami dokumentai, kandidatūros ar siūlymai neprieštarautų IFMSA Konstitucijai ir
Įstatams. Jei Jums teko matyti šiuos dokumentus, turbūt toks organas nenustebino,
kadangi man skaitant IFMSA Konstituciją ir Įstatus pasirodė, kad kartais norisi tiesiog viską
parašyti kuo sudėtingiau ir ilgiau, kad visi pasimestų ir nieko nesuprastų :D Kadangi tai
buvo tik antra sesijų diena, CCC pristatė, kurios NMOs turi balsavimo teisę, o kurios
neįvykdė įsipareigojimų, taip pat kandidatūrų, ataskaitų bei pozicijų galiojimo statusą. Deja,
IFMSA yra labai paplitusi praktika, jei CCC kažką paskelbia negaliojančiu, suspenduoti tą
Konstitucijos ar Įstatų punktą, kuris buvo pažeistas, iki Generalinės Asamblėjos pabaigos.
Džiaugiuosi, kad mūsų delegacija visais tokiais atvejais pasisakė prieš tokius
suspendavimus.
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Per šią sesiją savo ataskaitą pristatė ir Supervising Council. Šis organas veikia panašiai kaip
mūsų Revizijos Komisija. Jie stebi IFMSA veiklą, kartais atlieka tyrimus. Šįkart irgi užsiminė
apie atliekamus tyrimus, tačiau negalėjo atskleisti tikslesnės informacijos dėl asmenų
konfidencialumo užtikrinimo.
Trečia diena:
Sesija prasidėjo nuo BCPs (Bylaws Changes Proposals) aptarimo. Tada supratau, kad vis tik
tas Threadz metodas ne visai veikia, nes vis tiek buvo labai daug diskusijų ir klausimų, kurie
kartais būdavo gana nepagrįsti ir tiesiog gaišino visų laiką. Tačiau IFMSA žiūri labai liberaliai
ir į visus klausimus atsako norėdami, kad visi būtų vienodai informuoti ir galėtų priimti
sprendimus.
Toliau vyko 2 Open Space diskusijos. Pirmąją vedė Task Force on Gender Empowerment
and Representation nariai. Iš tiesų buvo įdomu pasiklausyti jų įžvalgų, kadangi su šia tema
LiMSA’oje neteko daug susidurti. Vis tik LiMSA’oje nėra problemų su merginų įtraukimu
kaip, sakykime, Afrikoje. Kita diskusija buvo apie IFMSA narystės mokesčių keitimus.
Daugeliui IFMSA narių pandemija tapo dideliu išbandymu užtikrinti organizacijų finansinį
stabilumą. Tad atstovai dalinosi, kaip jie tvarkėsi su šia problema bei kaip IFMSA galėtų
padėti narėms. Laimei, LiMSA pandemijos metu turėjo stabilų finansavimo šaltinį ir mes
problemų nepatyrėme.
Ketvirta diena:
Sesiją pradėjome pratęsdami įstatų pakeitimų pasiūlymų diskusija. Buvo aptarti nauji
pasiūlymai, pateikti Threadz metodu, kad per plenarinę sesiją būtų išvengta ilgų diskusijų
(kaip vėliau paaiškėjo, tai nepadėjo, nes per plenarinę sesiją vis tiek būdavo sustojama ties
kai kuriais keitimais ir iš naujo viskas diskutuojama). Turbūt daugiausiai diskusijų susilaukė
Tarybos siūlymas keisti Liaison Officer to Student Organisations (LOSO) į Liaison Officer for
Medical Sciences and Research Issues. Mainų komitetai iki šiol neturi savo Liaison Officer,
nors yra labai svarbi IFMSA dalis, o tarkim SCOPH komitetas turi net kelis tokius
koordinatorius. Deja, dėka kelių NMOs, mainai ir po šios asamblėjos vis dar neturi šio
koordinatoriaus… :(
Vėliau IFMSA Prezidentas vedė diskusiją dėl būsimos IFMSA strategijos. Dabartinė IFMSA
strategija galiojo iki 2020 metų, o nauja strategija yra dar neparašyta. Šie metai yra
pereinamieji, per kuriuos turi būti parengta nauja strategija. Prezidentas kvietė organizacijų
atstovus pasidalinti, kokią IFMSA jie nori matyti ateinančius kelis metus.
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Toliau vyko dar viena Open Space diskusija. Šį kartą apie kompetencijų ugdymą savo
organizacijose. LiMSA’oje ši sritis yra labai neišplėtota, tad buvo labai įdomu išgirsti kitų
šalių patirtis, kurios įkvėpė mane pačią daugiau dirbti LiMSA’oje su narių kompetencijų
auginimu.
Galiausiai sesiją baigė August Meeting organizatorių pristatymas, kaip jiems sekasi ruoštis
ateinančiai Generalinei Asamblėjai. Buvo iškeltas klausimas, kokiu formatu turėtų vykti
asamblėja, kadangi sunku nuspėti, kokia bus epidemiologinė situacija visame pasaulyje.
Buvo pasiūlyti keli variantai, už kuriuos kiekviena organizacija vėliau balsavo. 1) Gyvai vyksta
tik NMOs prezidentai, likusi delegacija dalyvauja nuotoliniu būdu; 2) Gyvai vyksta delegacija
iki 8 asmenų; 3) Gyvai vyksta delegacija iki 16 asmenų (įprastinis variantas). Buvo
nubalsuota už antrą variantą, tikėkimės, jog pandemija tam nesutrukdys.

Penkta diena:
Per prieš tai vykusią plenarinę sesiją vyko organizacijų kandidačių bei norinčių tapti
pilnomis IFMSA narėmis prisistatymai. Dėl laiko trukumo buvo galima užduoti tik kelis
klausimus, todėl kiti klausimai buvo nukelti į šią sesiją.
Toliau pagal agendą turėjo būti pristatyta finansų komiteto ataskaita, tačiau tai buvo
nukelta dėl kitos svarbios diskusijos - naujo IFMSA įvaizdžio. VP PRC kartu su IFMSA alumne
pristatė visiškai naują IFMSA įvaizdį, kuris galutinai įsigalios nuo kitos Generalinės
Asamblėjos. Keisis visų komitetų ir IFMSA logo, šablonai ir visa kita.
Sesijos pabaigoje buvo priminta apie balsavimo procedūras ateinančioje plenarinėje
sesijoje, kadangi per kitą plenarinę buvo renkami Tarybos nariai ir LOSO. Keliose pozicijose
buvo po kelis kandidatus, tuomet balsavimas būna kiek labiau komplikuotas, kadangi
reikalinga ne paprasta, o absoliuti dauguma.
Šešta diena:
Mano jau minėta CCC pristatė savo galutinę ataskaitą, kuri nuo paskutinio pristatymo antrą
prezidentinių sesijų dieną pasipildė CCC išvadomis dėl siūlomų balsavimų plenarinių sesijų
metu atitikimo IFMSA Konstitucijai ir Įstatams. „Linksmas“ faktas, išaiškėjęs po Austrijos
atstovų klausimo - jei per paskutinę plenarinę sesiją organizacijos narės nepatvirtintų CCC
ataskaitos, visa Generalinė Asamblėja būtų negaliojanti.
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Toliau vyko diskusija apie tai, kas organizacijoms pasirodė nepakankamai išdiskutuota. Taip
pat buvo pasidalinta, kokie mandatai (trumpai tariant, organizacijos narės balsuoja, kad
kažkoks asmuo ar organas turi atlikti (yra atsakingas už atlikimą) kažkokį darbą) bus siūlomi
per ateinančią plenarinę sesiją.
Galiausiai buvo pristatyta finansų komiteto ataskaita. Liūdna, bet IFMSA yra nepasitvirtinusi
savo metinių finansinių ataskaitų jau už 5 metus. Tikrai ne pavyzdinis elgesys, bet prie to
dirbama. Taip pat IFMSA Prezidentas kvietė teikti pasiūlymus, kaip švęsti IFMSA 70-tą
jubiliejų. NMOs dalinosi, kaip jiems teko nukelti savo organizacijų jubiliejus dėl pandemijos
ir ragino IFMSA taip pat tai daryti kitais metais.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Kadangi prezidentinėse sesijose nėra daug veiklų, kur būtų galima aktyviai įsitraukti,
didžiąją laiko dalį sekiau diskusijas ir bandžiau geriau suprasti IFMSA veiklą, gilindamasi į
įvairius dokumentus.
Šiek tiek padėjau Tautvilei rengti mūsų pareiškimą dėl psichikos sveikatos prezidentinių ir
plenarinių sesijų metu, kurį palaikė nemažai kitų NMOs.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Veiklų įvairove prezidentinės sesijos nepasižymi. O kalbant apie idėjas, tai susimąsčiau apie
lyčių lygybę ir reprezentavimą LiMSA’oje. Žinoma, IFMSA daugiausia kalba apie moterų
įtraukimą į organizacijų veikla, tačiau LiMSA’oje jei ir yra, tai nebent vyrų trūkumas. Taip pat
susimąsčiau apie kompetencijų ugdymo renginių trūkumą LiMSA’oje. IFMSA tai yra labai
svarbi organizacijos dalis, tačiau pas mus tai nėra tiek išplėtota. (veiklos prie 4 punkto)
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Kadangi prezidentinėse sesijose dalyvavau pirmą kartą, sunku pasakyti, kad vyko gerai, o
kas blogai. Bendrai žiūrint, mano nuomone, sesijų metu buvo aptarti svarbiausi
organizacijos klausimai ir buvo pakankamai laiko diskusijoms.
Iš organizacinės pusės kiek nuliūdimo, kad prezidentinių sesijų dalyviai, kurie nebuvo
delegacijos vadovai, buvo ganėtinai ignoruojami: aš net negavau prisijungimo nuorodos į
sesijas (ją man persiuntė Tautvilė), o visa prezidentinių sesijų medžiaga buvo siunčiama tik į
IFMSA serverį, tad ir vėl kaip paprastas delegatas nieko negauni ir viską turi persiųsti
delegacijos vadovas.
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Nors pati agenda gal ir atrodė visai nieko, tačiau joje neveik nebuvo suplanuota pertraukų,
o jei ir buvo - jų buvo atsisakoma. Tad galiausiai tekdavo sėdėti 4, o kartais ir daugiau,
valandų prie kompiuterio, neturint galimybės nei nueiti į tualetą, nei pailsinti akis nuo
ekrano. Taip pat sesijos visada užsitęsdavo, tad planuoti laiką asamblėjos metu tapo beveik
neįmanoma...

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos:
Kaip vice-HoD (delegacijos vadovo pavaduotojai) teko pakeisti Tautvilę plenarinės sesijos
simuliacijoje (02-26), 3 plenarinėse sesijose (03-05, 03-06, 03-13) pusę sesijos laiko,
Europos regiono plenarinėje sesijoje (03-08) ir kaip nacionalinė koordinatorė dalyvavau
SCOPH plenarinėje sesijoje (03-03).
Bendrose plenarinėse sesijose nustebino (nors turbūt neturėtų), kad praktiškai iš naujo
buvo pradedamos diskusijos, kurios jau vyko prezidentinių sesijų metu. Atrodo jau visi
viską pasakė, o tada vėl iš naujo prasideda… Dėl to, kaip ir prezidentinių sesijų metu,
sesijos žymiai užtrukdavo ir, be abejo, pertraukų nebūdavo. Jei kitose NMOs tik delegacijos
vadovas atstovaudavo per visas plenarines sesijas, man labai gaila jų, nes net pakeičiant
Tautvilę jau buvo sudėtinga išsėdėti tiek laiko prie kompiuterio ekrano.
SCOPH plenarinėje sesijoje kiek suerzino organizatorių užsispyrimas priimti į zoom pokalbį
tik tuos, kurie yra pasivadinę pagal plenarinės sesijos taisykles. Turbūt žinote, kad taip
pasikeisti zoom vardą galima tik nuėjus į savo paskyros nustatymus internetiniame
puslapyje, tad jie vertė visus dėl vienos sesijos tai padaryti… Kalbant apie sesijos turinį, šį
kartą nebuvo teikta jokių SCOPH reglamento pakeitimų, tad visos sesijos metu klausėmės
SCOPH komiteto direktoriaus, jo asistentų ir LPH (Liaison Officer for Public Health issues)
bei LWHO (Liaison Officer to the World Health Organization) tarpinių ataskaitų. Nors sesija
nebuvo apkrauta sprendimais ir diskusijomis, tačiau ji taip pat užtruko ir SCOPH komanda
nespėjo pristatyti darbo grupių darbo bei kaip sekasi vykdyti SCOPH strategiją. Šios dalys
buvo nukeltos į SCOPH sesijas.
Na o Europos regiono sesija buvo mano sklandžiausia matyta plenarinė sesija! Ją būtų
galima visiems rodyti kaip pavyzdinę. Visos diskusijos jau buvo įvykusios per regioninę
sesiją, tad labai gražiai visi subalsavom ir net baigėm anksčiau!
Regioninės sesijos:
Regioninės prezidentinės sesijos vyko prieš regiono plenarinę sesiją. Jos metu buvo aptarti
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siūlomi Europos regiono regiono pakeitimai, kurie daugiausia buvo susiję su EuRegMe
organizavimu nuotoliniu būdu. Taip pat visiems prisistatė visa Europos regiono komanda direktorė, jos asistentai bei komitetų regioniniai asistentai. Be to, buvo kalbėta apie
regiono prioritetines veiklas ir darbą su jomis.
EB debatai:
Pirmiausia, tai labai strigo youtube transliacija ir buvo gana sunku žiūrėti. Visi kandidatai
man atrodė pakankamai stiprūs, o patys debatai, bent man, nepadėjo išsirinkti, kurį
kandidatą palaikyti (tose pozicijose, kur buvo po 2 kandidatus). Mane nustebinęs dalykas
buvo, kad dauguma kandidatų buvo paskutinių metų medicinos studentai (o IFMSA
pareigas galima eiti tik dar 6 mėnesius po baigimo). Pasirodo, kad labai daug išrinktų į
Tarybą žmonių ima akademines atostogas, nes kitu atveju labai sunku tuo pačiu ir mokytis,
ir atlikti savo pareigas.
Norėjosi dalyvauti daugiau visur, tačiau lygiagrečiai turėjau ciklą universitete bei ruošiausi
egzaminui, tad teko paaukoti kai kuriuos tikrai įdomius renginius. Labiausiai norėjau
dalyvauti Side ir Theme renginiuose, kurie buvo apie Digital Health. Side renginyje netgi
buvo svečias iš Lietuvos!

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Kadangi prezidentinių sesijų turinys yra gana sausokas, buvo sunku išsikelti konkrečius
tikslus. Tad kandidatuodama į delegaciją išsikėliau šiuos:
Geriau susipažinti su IFMSA vidiniais dokumentais, jų principais, organizacijos
veikimu. Įgytas žinias pritaikyti LiMSA Įstatų keitimo darbo grupės veikloje.
Susipažinimo dalį įvykdžiau tikrai net daugiau nei tikėjausi. Ruošdamasi sesijoms,
prisidėdama priimant delegacijos sprendimus, skaičiau daugybę IFMSA dokumentų,
nagrinėjaus IFMSA Konstituciją ir Įstatus. Bandant tiksliau pavaizduot, kiek išmokau, tai iki
Generalinės Asamblėjos žinojau maždaug 10 %, kaip veikia IFMSA (nors atrodė, kad žinau
gana daug), o dabar savo žinias įvertinčiau 70 % (30 % pasilieku, nes dabar netgi suprantu,
kiek dar nežinau dalykų). Įgytos žinios man tikrai padėjo kitaip pažvelgti į LiMSA Įstatus.
Padarėme gana nemažai pakeitimų ir, tikiuosi, Įstatus patvirtinsime per ateinančią LiMSA
Asamblėją.
Susipažinti, kaip organizuojama veikla tokio masto renginiuose: kokios
priemonės naudojamos, kaip pristatomas turinys, moderuojama diskusija ir pan.
Susipažinti susipažinau, tačiau, deja, labai daug iš to neišmokau. Gal net daugiau išmokau,
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kaip nedaryti (kalbu apie trukmės nesilaikymą ir pertraukų nebuvimą). Kažkokių naujų
priemonių nebuvo naudojama: zoom, google slides ir wooclap. Medžiaga buvo siunčiama
susipažinti tik į IFMSA serverį, tad apie du trečdalius sesijų dalyvių tiesiogiai medžiagos
negavo. Diskusijų metu nebuvo siekiama įtraukti kuo daugiau NMOs. Tad šiuo atžvilgiu
turbūt daugiau būčiau išmokusi komitetinėse sesijose. Vienintelis dalykas, kurį
apsvarstyčiau išbandyti LiMSA’oje, kai bus reikalinga platesnė Komandos diskusija Threadz metodas.
Prisidėti prie LiMSA pozicijos kūrimo bei atstovavimo asamblėjos metu.
Prisidėjau rašant LiMSA pareiškimą dėl psichikos sveikatos asamblėjos metu bei aktyviai
prisidėjau priimant informuotus delegacijos sprendimus.

Planai po renginio
Trumpalaikiai:
Išsiaiškinti, ar mediciną studijuojančių ir LiMSA’oje esančių vyrų procentas yra panašus.
Jei vis tik vyrų pas mus trūksta, stengsiuosi kalbinti kolegas vaikinus įsitraukti į LiMSA
veiklą.
Gegužės mėnesį surengti kompetencijų ugdymo renginį bazinėms veiklų vykdymo
žinioms įgyti.
Ilgalaikiai:
Raginti organizuoti kompetencijų ugdymo renginius LiMSA’oje. Pasidalinti patirtimi
organizuojant mokymus gegužės mėnesį su LiMSA Komanda ir kitais, besidominčiais
kompetencijų ugdymu, limsiečiais.
Šviesti limsiečius apie psichikos sveikatos svarbą renginių metu ir kaip užtikrinti
palankią psichikos sveikatai atmosferą subalansuojant renginio trukmę ir pertraukų
skaičių (bei trukmę).
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Pavel Riabec | VP D
Prezidentinės sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - plenarinės sesijos stimuliacija ir pirmoji prezidentinė sesija.
Pirmoji prezidentinių sesijų diena prasidėjo nuo bendro įvado į prezidentines
sesijas:taisyklių išaiškinimo, agendos apžvalgos ir įgyvendinimo planų, paskui sekė NMO
Report'ų apžvalga ir plenarinių sesijų procedūrų paaiškinimas. Bendrai daugelis šios dalies
procedūrų buvo pakankamai išsamiai išdėstyta dokumentuose su kuriais reikėjo
susipažinti prieš sesijas. Dieną užbaigė klausimų-atsakymų sesija dėl IFMSA atstovų ir
darbo grupių report'ų, kur NMO atstovai užduodavo klausimus ir dalijosi savo
susirūpinimais.
Antra diena - pirmoji plenarinė sesija ir antroji prezidentinė sesija.
Pirmoji plenarinė sesija prasidėjo nuo procedūrinės dalies, kur buvo išrinkti plenarinių
sesijų vedėjai ir patvirtinta plenarinių sesijų agenda. Paskui sekė prisistatymų dalis, kur
IFMSA officials, organizacinis komitetas ir svečiai turėjo progą prisistatyti, buvo patvirtintos
August Meeto minutės, bei EB padarė IFMSA strateginio plano įgyvendinimo progresą.
Antroji prezidentinė sesija prasidėjo nuo dar vienos klausimų-atsakymų sesijos, kur NMO
išreiškė savo nepasitenkinimą dėl Amboss sponsorship, argumentuodami kad jis neatitinka
IFMSA darbo principus. Paskui buvo dviejų instancijų reportų pristatymas ir paaiškinimas
dalyviams-CCC(constitution credential committee) ir SupCO(supervising council). NMO
naudojosi savo teisę užduoti klausimus.
Trečia diena - antroji plenarinė sesija-a dalis.
Vyko neoficialus balsavimas del Amboss siūlomo sponsorship agreement. Taip pat buvo
priimamas daugelis report'ų-CCC, SupCo, IFMSA officials, IFMSA taskforces. Taip pat buvo
overruled CCC sprendimai ir patvirtinta 19-tų metų Taivano finansinė ataskaita.
Ketvirta diena - trečioji prezidentinė sesija.
Trečiosios prezidentines sesijos metu vyko Bylaws Change Proposals pirmas aptarimas bei
dvi atviros diskusijos: apie lyčių empowerment NMO lygyje ir apie narystės mokesčių
reformą.
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Penkta diena - ketvirtoji prezidentinė sesija
Ketvirtosios prezidentinė sesijos metu vyko antrasis Bylaws Change Proposals aptarimas,
buvo diskutuojama apie IFMSA strategijos atnaujinimą, įvyko dar viena atvira diskusija, bei
svarstoma apie August meeto galimybes.
Šešta diena - antroji plenarinė sesija-b dalis.
Antroje antrosios plenarinės sesijos dalyje buvo balsuojama dėl Changes to the
Constitution and Bylaws. Buvo priimta VPA ataskaita. Vyko programų prezentacija bei
priimami pakeitimai į IFMSA Policies. Iš highlightų verta paminėti AMSA Austrija atstovų
pastangas palikti LOSO.
Septinta diena - trečioji plenarinė sesija-a dalis.
Trečioji plenarinė sesija, kuri veliau tapo trečioji A sesija, buvo skirta įvairiems
pristatymams- NMO norine pakeisti statusą, NMO norinčių laikyti 71 MM, EB kandidatų bei
LOSO kandidatų. Įsiminė internetinės svetainės WheelOfNames naudojimas pasirenkant
pristatymų eiliškumą. Buvo priimtas sprendimas pridėti plenarinė 3B sesiją su tikslu aptarti
LRA ad interim call.
Aštunta diena - plenarinė 3B sesija ir penktoji prezidentinė sesija.
Po EB debatų vyko trečioji B plenarinė sesija kurioje NMO prabalsavo už special election į
LRA poziciją. Po jos vyko penktoji prezidentinė sesija, kurios metu buvo klausimų-atsakymų
sesija narystės klausimais, buvo pristatytas finansinio komiteto ataskaita, bei tuo metu
būsimas prezidentas pristatė Brand Manualo koncepcija ir IFMSA dizaino pakeitimus, kurie
nebuvo ypač geri, bet NMO vis tiek balsavo už tai kad plenarinej sesijoj pateikti Brand
Manualo variantą su dizaino atnaujinimu.
Devinta diena - Europos regioninė sesija.
Regioninės sesijos metu pima vyko prezidentinė regioninė dalis kur buvo aptarti EuRegMe
naujienos, regioninių prioritetų naujienos bei aptarti regulations change proposals už
kurios būtų balsuojama planarinėj daly, o po to jau vyko plenarinė regioninė sesija, kurioj
buvo balsuojama už aukščiau minėtus RCP's.
Dešimta diena - ketvirtoji plenarinė ir šeštoji(paskutinė) prezidentinė sesija.
Ketvirtosios plenarinės sesijos metu vyko Panamos AA pristatymas, bei buvo balsuojama
už narystės statuso keitimus, EB kandidaturas ir 71 MM hostą, taip pat vyko Supervising
council išrinkimas. Paskutinės prezidentinės sesijos metu buvo pristatyta finaline CCC
ataskaita, buvo aptartos dar kai kurios NMO problemos ir vyko prezidentinių sesijų
uždarymas.
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Vienuolikta diena - penktoji A plenarinė sesija.
Penktoji A plenarinė sesija prasidėjo nuo to kad Mongenegro atgavo savo nario statusą. Po
ilgų procedūrų buvo uždarytas Task force on code of conduct. Buvo priimtas Brand
manualas, Membership fee reform ir daug mandatų EB.
Dvylikta diena - penktoji B plenarinė sesija.
Penktoji B plenarinė sesija buvo irgi skirta mandatų įteikimui ir organizacijų pavadinimo
pokyčiams, uždarymo ceremonijai ir funny motioanam.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Dar iki renginio pradžios dalyvavau delegacijos pasiruošimo procese. Renginio metu teko
būti NMO atstovu plenarinėje sesijoje ir balsuoti NemoVote. Dalyvavau diskusijose ir
sprendimo priėmimo procese-už kokį siūlomą variantą balsuoti prezidentinių ir plenarinių
sesijų metu. Daugiausia man kaip prezidentinių sesijų dalyviui teko tiesiog stebėti IFMSA
organizacinius procesus, skaityti teikiamus dokumentus ir ataskaitas, bei mokytis apie
tvarkas visos IFMSA lygio asamblėjoje. Teko pabendrauti su delegacija, nors tas
bendravimas ir buvo labai ribotas, dėl to kad renginis ir pasiruošimas vyko nuotolinių
budu.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Išsinešiau mintį apie tvarkos palaikymo svarbą ne tik asamblėjų, bet ir viso organizacijos
gyvavimo metu. Įsiminė WheelOfNames.com puslapio naudojimas kandidatų prisistatymo
eiliškumui pasirinkti, manau jis gali rasti savo panaudojimą ir LiMSA. Dabar aš jaučiuosiu
daug labiau kompetetingas atsakyti į LiMSA’ečiu klausimus apie IFMSA ir GA. Taip pat
skatinsiu kiekvieną limsietį kuris parodys susidomėjimą IFMSA veiklomis aktyviai į jas
įsitraukti ir siekti patirties tarptautiniu susitikimu metu.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Buvo priimti įdomus, kartais net netikėti, sprendimai, išrinktas naujas EB, bei pataisytos
spragos dokumentuose. Dažnai turėjau jausmą kad kai kuriuos klausimus bei agendos
dalis būtų galima išsiaiškinti daug greičiau. Renginio metų nebuvo nagrinėjami ypač
aktualios LiMSA’i kaip atskirai organizacijai klausimai ir temos, taip pat nebuvo priimta
sprendimų, kurie tiesiogiai paliestų LiMSA gyvenimą, be, gal, tik Brand manualo , kuris su
savimi atneš atributikos atnaujinimą, bet ir tai nutiks tik arčiau AM.Gaila kad nei vienas iš
GA organų dažniausiai neturi galios paneigti absurdiškus NMO siūlymus, o taip pat kad
NMO nepadaro "namų darbų" ir neskaito ką privalo perskaityti, dėl ko nukenčia visų kitų
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dalyvių laikas. Laiko vadyba reikalauja labai daug pertvarkymo-iš vienos pusės pertraukų
nedarymas nebuvo toks kritiškas, nės renginis vyko per nuotolį, bet iš kitos nesilaikymas
laiko limitų, kuris gal ir yra ilgalaikė tradicija turint omeny gyvus renginius-kai susitikimas
yra vienintelis prioritetas, jaučiasi labai nemaloniai, dėl negebėjimo planuoti savo asmeninį
laiką.

Kitos MM21 agendos dalys
Activities Fair - patiko posterių interaktyvumas, buvo galima greitai ir patogiai
suprasti kuri šalis pristato kokia veiklą.
EB debatai - visi kandidatai su minimaliom išimtim pasirodė taip pat, kaip ir teikdami
savo kandidatūras. Tai rezultatai ir paliktas įspūdis buvo tokie, kokis nuspėjome su
delegacija pasiruošimo procese.
Socialinė programa - socialinė programa nepaliko gero įspūdžio. Iš dalies taip yra dėl
to kad net ne visose soc. programos veiklose pavyko sudalyvauti dėl besitęsiančių virš
laiko limitų prezidentinių sesijų. Bet ir tos dalys kur sudalyvauti pavyko, pvz. speed
datinge, nebuvo išskirtinai įdomios. Suprantu kad nuotolinis formatas turi savo
ribojimų, bet tai nėra pasiteisinimas nepasirūpinti socialine programa.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Ruošdamasis renginiui planavau atstovauti LiMSA, keistis patirtimi, susipažinti su kitų šalių
programomis ir veiklomis tai pavyko gerai, nors renginis ir įvyko online platformoje, buvo
skirta kažkiek laiko ir dalyvių neformaliam bendravimui(Discord platformoje kažkas vyko
visa laiką), susipažinimui ir aptarimui. Tai buvo vienas pagrindinių mano tikslų, aš norėjau
reprezentuoti LiMSA ir Lietuvą kaip vieninga komanda, dalyvauti visose sesijose ir pasiimti
iš šio renginio maksimumą naudingos ir įdomios informacijos, ir tai puikiai pavyko
įgyvendinti.
Taip pat dalyvavimas buvo naudingas, nes pavyko gauti vertingos atstovavimo
tarptautinėje erdvėje patirties, kad galėčiau sėkmingai atstovauti ir reprezentuoti LiMSA ir
Lietuva ateities renginiuose. Matant kitų šalių pavyzdį, aš supratau kad tikrai daug ką
darome gerai vietinių lygių, papildomai gavau ir daugiau motyvacijos drąsiai skatinti LiMSA
imtis iniciatyvos ir įsitraukti į įvairias IFMSA veiklas.
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Planai po renginio
Skatinti komandos narius aktyviai įsitraukti į tarptautinę veiklą, dalintis ir semtis
patirties iš kitų NMO, kad visa tai vėliau panaudoti organizacijos stiprinimui ir veiklų
tobulinimui. Tikslas-padrąsinti limsiečius dalyvauti tarptautinėse renginiose ir veiklose.
Tikslas-užtikrinti narių informuotumą ir supratimą apie IFMSA strategijos aktualijas ir
prioritetus.
Užpildyti Post Evaluation Form, kur pasidalinti savo įžvalgomis apie online MM
organizavimo tvarką, gali būti kad mano pastebėjimai ir komentarai bus naudingi
ruošiant renginį kitais metais-padės iš anksto apsidrausti nuo problemų, kurių galima
išvengti.
Siekiu dalintis savo naujais įgūdžiais su limsiečiais per individualius kontaktus ir
pokalbius , turėdamas daugiau patirties galiu efektyviau konsultuoti ir patarti
kiekvienam besikreipiančiam patarimo.
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Laura Regelskytė | Vilniaus skyriaus narė
NMO Management sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - Strategic Planning: Basics
Pristatyta teorinė medžiaga apie planavimą, vėliau trumpai dirbome grupėse spręsdami
paruoštą problemą. Naudinga buvo tai, jog pabandėme pritaikyti ką tik gautas teorines
žinias, pasitikrinti, ar tikrai viską supratome. Taip pat pamatėme, jog teoriją praktikoje
pritaikyti ne taip lengva.
Antra diena:
Fundraising and Sustainability - struktūruota, teoriškai labai gerai paruošta sesija.
Kalbėjome, kaip valdyti resursus tam, kad pavyktų įgyvendinti idėjas ir išlaikyti
organizaciją tvarią ilgalaikėje perspektyvoje. Akcentuota, iš kur galima gauti resursų
savo organizacijai, kaip surasti rėmėjus, komunikuoti, apie jų skirtumus, ko galima
prašyti ar tikėtis iš tam tikrų rėmėjų tipų. Nuo viso neatsiejama ir rėmimo etika
(pvz.: nerekomenduojama imti paramos iš farmacijos įmonių)
Activity Management Ft. Enrollment Ft. Reporting - išsami, viena geriausiai paruoštų
sesijų. Siejosi su Strategic Planning: Basics (tikslai, metodo SMART naudojimas ir
t.t.), tačiau ši sesija buvo labiau koncentruota į planavimą ir to plano
vykdymą/peržiūrėjimą ir rezultatų vertinimą.
Trečia diena - Financial Management:
Sesija, kuri siejosi su Fundraising, tačiau joje kalbama buvo ne apie pinigų surinkimą, bet
paskirstymą, sekimą, valdymą. Daug teorinės medžiagos, kuri padėjo geriau suprasti
finansų valdymą (pvz.: kodėl svarbu sekti pinigų srautus ir kaip reikėtų planuoti išlaidas ne
tik konkrečiam renginiui, tačiau ir visą organizacijos biudžetą; kaip paruošti ataskaitą ir t.t.).
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Daugiausia laiko praleidome klausydamiesi, atsakydami į vieną kitą klausimą (pvz.: ko
tikimės iš sesijos, kaip suprantame sąvoką ar pan.). Taip pat kai kuriose sesijose galėjome
praktiškai pritaikyti ką tik gautas žinias.
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Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labai sudomino Fundraising Events ir kokiu formatu tai būtų galima įgyvendinti mūsų
organizacijoje.
Kol kas turiu teorinių žinių pagrindą ir man dar reikia įgauti praktikos jas pritaikant, tačiau
manau, kad dirbant su kitais LiMSA nariais pavyks tai padaryti. Tuomet galėsiu pasidalinti
savo patirtimi ir taip padėti LiMSAi augti.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Bendrai sesijas vertinu labai gerai – informacija pateikta suprantamai ir detaliai, prie
kiekvieno punkto duodamas pavyzdys, daromos sąsajos su kitomis temomis. Tai padėjo
susidaryti bendrą organizacijos valdymo modelį ir pagilinti žinias ties tam tikrais
momentais. Taip pat skatinta klausti, jeigu kas nors yra neaišku ir beveik visos sesijos
baigdavosi numatytu laiku.

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - sudomino balsavimo procesas, kaip NMO gali pateikti pasiūlymų
pataisymus, prieštarauti.
Regioninės sesijos - diskutavome apie lyčių nelygybę, pasidalinome patirtimi, su kuo
susidūrėme savo šalyse diskusijoje nebuvo lengvų klausimų, kartais nuomonės
išsiskirdavo, tačiau tai padėjo geriau suprasti problemą ir kaip gali skirtis požiūris į tuos
pačius klausimus.
Activities Fair - patiko tai, kad buvo galima bet kada prisijungti ir pažiūrėti labiausiai
sudominusius pristatymus.
LOSO debatai - kadangi teko skaityti kandidatūras, buvo įdomu palyginti vaizdą,
susidariusį skaitant motyvacinius laiškus, su iškalba, kai buvo atsakoma į NMO užduotus
klausimus.
Socialinė programa - kiekvieną vakarą patikrindavau tiek savo sesijos, tiek bendrus
kanalus Discorde. Gaila, ne visuose renginiuose pavyko sudalyvauti, tačiau socialinė
programa padėjo jaustis Generalinės asamblėjos dalimi ir smagiai praleisti laiką ne tik per
sesijas, bet ir po jų.
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Prieš renginį norėjau sužinoti daugiau apie NMO struktūrą, kaip ji veikia, ko reikia
organizacijos funkcionavimui užtikrinti ir t.t. Todėl registruojantis sesijoms buvo labai
sunku išsirinkti, kiekviena iš jų atrodė įdomi ir aktuali.
Manau, kad pasiekti tikslą pavyko - dabar apie NMO valdymą žinau gerokai daugiau nei
prieš Generalinę asamblėją.

Planai po renginio
Po asamblėjos planuoju labiau įsitraukti į LiMSA veiklas, pritaikyti gautas žinias įgauti
daugiau patirties (planuojant renginį/veiklą ir jį monitoruojant, vertinant pasisekimą,
numatant išlaidas ir t.t.)
Asmeniniai – gebėti sklandžiai organizuoti renginį, planuoti žmogiškuosius ir finansinius
išteklius.
Skirti organizacijai – suvokiant organizacijos veikimo principus padėti spręsti kylančias
problemas, teikti pasiūlymus darbo grupėse.
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Marija Aleksandraitytė | LORE, Kaunas
SCOPH sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Welcoming and ice-breaking - komentuojamas 3 dienų SCOPH sesijų planas,
supažindinama su IT komanda, organizuotas įtraukiantis quizas apie Disney filmus
ir personažus.
The Lophly Spells - supažindinama su SCOPH strategija bei kaip vyksta NPO
plenary, papasakota apie external representation bei SCOPH workshop’us bei
kokius pagrindinius dokumentus turi ir remiasi SCOPH.
Fallen Angels (sveikatos priežiūros darbuotojų psichinė sveikata COVID-19
pandemijos metu) - buvo pasakojama apie emocinių sutrikimų, su kuriais susiduria
sveikatos priežiūros darbuotojai statistiką, žaidėme Kahoot žaidimą, žiūrėjom
trumpą filmuką, diskutavom, kokios priežastys bei veiksniai daro įtaką darbuotojų
sveikatai bei grupėse sprendėme situaciją, kaip spręstume emocinės sveikatos
gydymo įstaigose problemas, jeigu būtume visuomenės sveikatos aktyvistai,
vyriausybė, visuomenė, patys darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos bei
sveikatos mokslų studentai.
SCOPH fair - top 5-ių visuomenės sveikatos projektų diskusija.
Wrap-up - pildytas klausimynas, skirtas įvertinti praėjusios dienos veiklas ir
įspūdžius. Teikiami pasiūlymai ateinančiomis dienomis vyksiančioms sesijoms.
Antra diena:
Climate change: fuel for future pandemics - buvau supažindinta su globaliais
pavyzdžiais naujų bei iš naujo atsirandančių infekcinių ligų protrūkiais.
Pakomentuotas top mirtingumas nuo infekcinių ligų pasaulyje, lyginamos oro ir
klimatos sąvokos bei klimato kaitos ir klimato atšilimo sąvokos. Grupėje gavome
nagrinėti specifinį choleros atvejį ir turėjome pateikti sprendimo būdus, kaip
užkirsime kelią šios ligos plitimui.
Political Momentum and health systems - sesijos metu buvo apibūdinti
sveikatos ir sveikatos sistemų apibrėžimai, sveikatos politikos sandara, jos blokai
bei planuojami rezultatai. Diskutuotas klausimas: ar sveikatą galime laikyti politine?
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Nagrinėjome sveikatos suinteresuotasias šalis bei kaip jos veikia sveikatą. Taip pat
nagrinėtas ,,politinės vilties” (political will) apibrėžimas bei jo dedamosios. UHC
(universalaus sveikatos draudimo) ir sveikatos politikos sąsajų analizė.
WHA simulation - Pasaulio Sveikatos Asamblėjos simuliacija, kurioje turėjau
progą būti viena iš 30 delegatų. Atstovavau Non-state actor ,,Google’’ ir kartu su
komandos nariais iš Algerijos ir Malaizijos turėjome paruošti 1 min. trukmės
pareiškimą ,,Digital health’’ tema. Labai įdomu buvo stebėti visą procesą bei būti jo
dalimi.
Wrap-up - pateiktas online klausimynas, skirtas įvertinti praėjusios dienos veiklas ir
įspūdžius. Teikiami pasiūlymai 3-ajai sesijų dienai.
Trečia diena:
NPO plenary - SCOPH IT ataskaitos, mažų darbo grupių (SWG’s) ataskaitos, RCP’s
bei SCOPH strategijos ataskaitos pristatymai.
Promoting healthy exchanges - diskusija, kas yra healthy exchanges, kokie
pagrindiniai komponentai (analizuota sveika mityba, fizinis aktyvumas, gera
psichinė sveikata ir saikingas alkoholio vartojimas mainų metu)
Forum of representation - pasirinkta tema- public health exchanges. Sužinojau,
jog tai bendras SCOPE ir SCOPH projektas, skatinantis geriau pažinti šalių sveikatos
sistemas. Diskutavome apie šių mainų aktyvavimo niuansus, o šalys, kurios turėjo
public health exchanges dalinosi patirtimi, išsakė savo pastebėjimus bei iššūkius.
Closing ceremony - labai daug online klausimų apie SCOPH IT darbą, serverius,
laiškus, jų pasiekiamumą ir pan. Pabaigoje - dalinimasis grįžtamuoju ryšiu ir bendra
nuotrauka.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Labiausiai buvau įsitraukusi į WHA simulations, tačiau taip pat stengiausi aktyviai dalyvauti
ir visose kitose minėtose sesijų veiklose.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Ypač sudomino public health exchanges galimybės bei WHA simuliacija. WHA simuliacija tai neįtikėtinai puiki proga susipažinti su sveikatos politika iš labai arti. Simuliacijos metu
buvo sudaryta galimybė praktiškai prisidėti prie pareiškimų (statements) rašymo bei įgyti
tarptautinės bendradarbiavimo patirties. Public health exchanges labai glaudžiai siejasi su
mainų komanda, kuriai priklausau ir tikiu, jog šios temos gilesnė analizė bei įgyvendinimas
LiMSA’ai būtų lyg dar vienas žingsnis siekiant užtikrinant tarptautiškumą ir
bendradarbiavimą tarp mainų bei SCOPH komitetų.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Sesijas ir jų turinį vertinu tikrai labai gerai. Agenda tikrai buvo labai įdomi, įvairios
pasirinkimo galimybės. Patiko, jog į kiekvieną sesiją buvo įtrauktos praktinės užduotys
(situacijos, Kahoot’ai, problemos sprendimai). Šiek tiek kliuvo, jog beveik nebuvo pertraukų
tarp sesijų, tad laiko vadyba ir buvo vienintelis ir pagrindinis trūkumas.

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - NPO plenary. Labai užsitęsė pati sesija, todėl teko vėlinti kitas
veiklas, tačiau buvo įdomu susipažinti su visa eiga ir ataskaitų pristatymu.
Activities Fair - džiugu, jog projektas ,,Imunitete, gelbėk” pateko į antrąjį etapą ir
atsirado tarp top 16 šalių žemėlapyje ir buvo surinkęs daugiausiai širdelių, tad džiugu,
jog projektas sulaukė didžiulio palaikymo.
Joint Sessions - promoting healthy exchanges tema kartu su SCOPE. Buvo labai
įdomu, kadangi ši tema šiek tiek siejasi su mano dabartinėmis užimamomis pareigomis
LiMSA’oje, todėl pasisėmiau idėjų, kurias neabejoju, jog pavyks pritaikyti ir pas mus
organizacijoje.
Training Sessions - mokymai - pasiruošimas WHA simuliacijai. Buvo trumpai
supažindinta su WHA simuliacijos procesu bei užduotimi, kurią turėjome paruošti per
keletą dienų.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Išsikelti tikslai:
Domėtis, įgyti žinių, naudingų tolimesniam įsitraukimui į organizacijos veiklą.
Sužinojau tikrai daug naudingų dalykų ir džiaugiuosi, kad nemažai idėjų kilo būtent šių
sesijų metu, kuriomis ketinu pasidalinti ne tik su SCOPH komitetu, bet ir su SCORE
komitetu (apie visuomenės sveikatos mainus) Lietuvoje.
Aktyviai įsitraukti į diskusijas bei praktines veiklas.
Pavyko kandidatuoti ir būti atrinktai į WHA simulations komandą, tad teko nemažai
diskutuoti ir įsitraukti kuriant pareiškimą.
Atidžiai klausytis teorinių sesijų, konspektuotis informaciją, jog esant poreikiui išgirsta
informacija galima būtų pasidalinti su LiMSA nariais.
Įvykdyta. Visa informacija sukonspektuota ir kartas nuo karto perskaitau ir prisimenu.
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Komunikuoti su įvairių šalių organizacijų atstovais, ieškoti bendradarbiavimo galimybių
tarp skirtingų šalių koordinatorių ateityje.
Dėl public health exchanges sutarėme su SCOPH general secretary, kad susisieksiu
pasiteirauti dėl detalesnių public health exchanges galimybių.
Pritaikyti gautas žinias ir įgūdžius LiMSA veikloje organizuojant renginius, koordinuojant
komitetą ar dalyvaujant LiMSA organizuojamuose renginiuose.
Manau, kad po šios Asamblėjos, galima bus tikrai užtikrinčiau ir aiškiau apgalvoti public
health exchanges įgyvendinimo galimybes mainų komitete.
Dalintis LiMSA gerąja patirtimi su kitų šalių organizacijų atstovais bei pagalvoti, kaip kitų
šalių gerąsias patirtis galima pritaikyti mūsų organizacijai.
Džiaugiuosi, jog pavyko susibendrauti su Alžyro ir Malaizijos delegatais bei pasidalinti
gerąja organizacijos patirtimi bei veiklomis, kurios organizuojamos LiMSA’oje bei sužinoti,
kokie projektai vykdomi jų šalyse.

Planai po renginio
Ketinu dar labiau pasidomėti public health exchanges galimybėmis, padėti ir prisijungti
prie SCOPH darbo grupių, kuriose galėsiu pasidalinti patirtimi iš Asamblėjos.
Asmeniniai/ organizaciniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai visiškai nepasikeitė, negu buvau
nurodžiusi anketoje:
1) Asmeniniai:
Įgytas žinias bei įgūdžius panaudosiu studijose.
Tarptautinė tinklaveika padės ateityje geriau suvokti įvairių šalių skirtumus.
Dalinimasis patirtimi praplės asmeninės kompetencijos ribas bei skatins toliau tobulėti.
2) Nukreipta į organizaciją:
Įgytas žinias bei įgūdžius ateityje bus galima panaudoti organizacinėse veiklose.
Galimos tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos su kitų šalių organizacijomis.
LiMSA tolimesnis tarptautinis pripažinimas tinkamai atstovaujant bei pristatant
organizaciją Asamblėjoje.
Dalinimasis žiniomis su LiMSA nariais, skatinimas labiau įsitraukti į tarptautinius
renginius.
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Livija Sadauskaitė| NPO asistentė
SCOPH sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Prisistatymų metu geriau susipažinau su SCOPH IT, pasidarė aiškesnė visa SCOPH
komandos sudėtis, buvo smagu pagaliau vardus ir pareigas pridėti sujungti su realiais
judančiais žmonėmis, kad ir tik per kompiuterio ekraną.
Loplhy 202 - sužinojau daugiau apie tarptautines SCOPH galimybes, ko tikrai anksčiau
nežinojau. Paaiškino apie Public Health exchanges, external affairs, ir capacity building. Ši
sesija tikrai buvo įdomi ir naudinga, jaučiu, kad geriau suprantu ir žinau daugiau įvairių
galimybių susijusių su SCOPH. Taip pat, buvome suskirstyti į nedideles grupeles, kuriose
galėjome geriau susipažinti su kitais dalyviais.
Fallen angels - sesija apie psichikos sveikatą pandemijos metu ir ypač, kaip tai veikia
sveikatos priežiūros specialistus. Tema tikrai svarbi ir super aktuali, paveikusi viso pasaulio
sveikatos priežiūros sektorių. Sesijos vedėjai pristatė keletą atliktų tyrimų rezultatus, tikrai
šokiruojančią statistiką, kokią įtaką psichikos sveikatai turi pandemija. Buvo aptarti rizikos
veiksniai susiję su psichikos sutrikimais, kurie atsirado būtent dėl pandemijos. Daug
dėmesio kreipėme į sveikatos priežiūros specialistus. Vėliau buvome suskirstyti į mažas
grupes, kuriose bandėme ieškoti sprendimų, kaip ši problema galėtų būti mažinama.
SCOPH Activites Fair - atrinkti dalyviai pristatė svarbias veiklas, kurias vykdo savo šalyse.
Antra diena:
Climate change: fuel for future pandemics - buvo pristatyta, kas yra klimato kaita ir
kokią tai įtaką daro sveikatos sektoriui. Diskutavome apie tai, kaip šiltėjantis klimatas
sudaro puikias sąlygas plisti infekcijoms į tas pasaulio vietas, kur anksčiau tam tikrų
infekcijų nebūdavo. Praktinėje dalyje mažose grupėse bandėme “išgryninti” konkrečius
faktorius tam tikroms situacijoms, dėl ko klimato kaita leido plisti infekcijai.
Political Momentum and Health Systems - diskutavome apie tai, kaip politika daro
įtaką sveikatos sistemai, ko ir kokiais būdais politikai turėtų siekti, jog sveikatos sistema
gerėtų visame pasaulyje, buvo aptarta universal healthcare coverage. Dalyviai iš kitų šalių
(daugiausiai Pietų Amerikos ir Rytų Viduržemio regiono) pasidalino situacijomis savo
valstybėse.
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Trečia diena:
Basics for the mind - kalbėjome apie psichikos sveikatos pagrindus ir kaip psichikos
sveikata turėtų būti integruota į pirminę sveikatos priežiūrą. Ši sesija iš visų, kuriose
dalyvavau, buvo labiausiai diskusijos tipo. Dalyviai tikrai nuoširdžiai domėjosi šia tema ir
aktyviai diskutavo. Suskirstyti į mažas grupeles aptarėme, ką, dėl psichikos sveikatos
priežiūros prieinamumo gerinimo, galėtų daryti skirtingos įstaigos (NGOs, NMOs,
government…). Po šios sesijos buvo sukurta atskira WA mental health entuziastų grupė.
Forum of representation - sesijos dalyviai galėjo labiau pabendrauti su SCOPH IT. Buvo
naudojamas wooclap, kurio metu SCOPH IT bandė išsiaiškinti pagrindines problemas
kylančias organizuojant veiklas savo NMO ir kiek sesijos dalyviai žino apie SCOPH IT darbą.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Buvau sesijų dalyvė. Su Marija kartu dalyvavome SCOPH ir bendroje Activities Fair. Kūrėme
maketą, kuris deja, bet nebuvo atrinktas į parodą bendroje AF, tačiau puikavosi SCOPH
veiklų žemėlapyje.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Iš esmės, tai nebuvo nieko, kas labai būtų super sudominę. Sesijų metu pateiktos žinios
buvo gan įprastos ir patys patys pagrindai. Nesijaučiu kažko labai naujo pasisėmusi, ko
mes LiMSA nedarome SCOPH komitete ar kad kažkas būtų buvę įdomaus pristatytą, ko
nežinome.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Buvo daug kahoot ir wooclap žaidimų. Suprantu, kad jie taip stengiais padaryti diskusijas
kuo įmanoma labiau interaktyvias, nes iš tokio skaičiaus žmonių, tikrai visų nepakalbinsi bet man jau pirmą dieną pasirodė jų per daug, tai ką kalbėti, koks jausmas po visų trijų.
Visgi, iš kitos pusės - online turbūt tai viena iš geriausių interaktyvumo pasiekimo
priemonių.
Patiko, tai, kad sesijų vedėjai tikrai visi buvo pasiruošę ir techninių nesklandumų praktiškai
nekilo. Sesijas sudarė teorinė ir praktinė dalys, kas suteikė daugiau interaktyvumo
(būdavome suskirstyti į mažesnes grupes). Tik tarp sesijų labai trūko didesnių pertraukų, o
kartais jų išvis nebūdavo. Tad atsėdėti penkias valandas prie kompiuterio - tikrai nelengva.
Buvo puikiai paruošti maketai kiekvienai dienai su agenda, nuorodas į zoom skambučius
buvo lengva rasti - aiškiai ir patogiai viskas surašyta buvo google doc’e. Visgi, nuolat viskas
buvo paskelbiama paskutinę minutę, kas šiek tiek erzino. Ir komunikacijos su IT buvo gan
mažai.
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Discord’e darytos Open Space diskusijos - kambariuose buvo ribojamas dalyvių skaičius iki
25 žmonių, kas gan keista, žinant, jog SCOPH sesijose dalyvavo gerokai per 100 dalyvių.

Kitos MM21 agendos dalys
Activities Fair - buvo pasirinkta labai įdomi online platforma, kurioje buvo galima
vaikščioti tarsi meno parodoje apžiūrinėjant paveikslus.
Socialinė programa - dalyvavau prezentacijų vakarėlyje, kur galėjo visi norintys pristatyti
bet kokią temą. Buvo visai linksma ir įdomu klausytis pasiruošusių, tik gaila, kad
nepritraukė labai daug susidomėjimo iš kitų dalyvių.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Pagrindiniai tikslai buvo pasidalinti LiMSA organizuojamomis veiklomis ir pasisemti idėjų iš
kitų - pasidalinti puikiai pavyko dalyvavimu SCOPH AF projektu “Imunitete, gelbėk” ir WA
Mental Health entuziastų grupėje kitiems papasakojau apie mūsų vykdomas veiklas
susijusias su psichikos sveikata (“Studente, kaip jautiesi” vykdyta apklausa; Tiesiog,
kalbėkimės paskaitų ciklas).
Pasisemti naujų žinių ir idėjų iš kitų galbūt pavyko, kiek mažiau - nesudomino joks kitų šalių
organizuojamas projektas, pateikta informacija buvo įprasta.
Apie SCOPH IT ir Public Health Exchanges bei External affairs sužinojau daugiau.
Asmeniniai planai tobulinti minkštąsias kompetencijas ar išeiti iš komforto zonos, taip pat
nelabai įgyvendinti - online tai padaryti buvo gan sunku.
Susipažinti su kitų šalių komandomis - taip sakyčiau 50/50. WA sukurta grupė, visgi, reikalui
esant galėtų būti naudojama komunikacijos tikslais su kitomis šalimis, pvz., organizuojant
renginį.
Mano turimos žinios SCOPH tema padėjo nagrinėjat IFMSA teikiamas pozicijas.

Planai po renginio
Surengti skyriaus susirinkimą psichikos sveikatos tema. Jei LiMSA nariai būtų susidomėję
galėčiau ir apie klimato kaitą (apie ką LiMSA nelabai kalba).
SCOPH besidomintiems nariams (ypač aktualu būtų prieš naujos komandos rinkimus)
galėčiau supažindinti ir paaiškinti painią SCOPH IT sistemą ir daugiau apie tarptautinius
SCOPH reikalus.
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Simona Galnaitytė | NEO/NORE-Out
SCOPE sesijos
Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Introduction Session
Teambuilding
SCOPE IT Updates + Q&A
Academic Quality in COVID times
Sharing is Caring: Outgoing selection for Exchange Team and TO
Antra diena:
Evidence based medicine during Clerkship
Advocacy and Academic Recognition
External Affairs in Exchanges
Exchange Team Management during COVID
Open Space Discussions: Recognition during pandemic
Trečia diena:
Student's Mobility and its impact on Global Health Workforce Mobility
Promoting Healthy Exchanges (SCOPH)
CB Chances in Exchanges
Financial Planning in COVID Times
Closing + Blue Picture
Pirmoji diena buvo skirta susipažinimui, diskutuota akademinės kokybės užtikrinimo
mainuose tema COVID laikotarpiu, pasisemta idėjų ir pasidalinta patirtimi mainų taškų
koregavimo klausimu.
Antrąją dieną vyravo pandemijos tema: aktualu buvo išgirsti kitų šalių atstovus, kaip išlaiko
savo bei visos mainų komandos motyvaciją, didelis dėmesys skirtas IFMSA vykdomų mainų
pripažinimui universitete bei kreditų užskaitymui (tiek pandemijos laikotarpiu, tiek po jos).
Trečiąją dieną toliau tęsta pandemijos tema, finansų srityje diskutuota, kaip planuotis
finansus, esant nestabiliai situacijai. Dalyvavau jungtinėje SCOPH sesijoje apie mitybos bei
psichologinės savijautos svarbą mainų metų – šią temą galima įtraukti ir į PDT/UAT,
atkreipiant dėmesį tiek į atvykstančių, tiek į išvykstančių studentų mitybos, alkoholio
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vartojimo, fizinio aktyvumo įpročius mainų metu.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Bendrai renginį vertinu patenkinamai. Džiaugiuosi turėjusi galimybę pagerinti
asmenines kompetencijas, pasisemti naujų idėjų tiek in, tiek out mainų koordinavimo
dalyse. Pilnai pajausti IFMSA dvasią trukdė online formatas bei šalia vykstančios
studijos. Agenda buvo gan intensyvi, trumpos pertraukos, neapsieita ir be techninių
trikdžių. Teigiamai vertinu plačiai siūlomą socialinę programą, visgi po intensyvios
dienos prie kompiuterio ekrano ilgiau joje dalyvauti buvo sudėtinga.
Patiko, jog buvo galimybė pasirinkti dominančią sesiją ir vienu metu vyko kelios sesijos
nuo pradedančiųjų iki pažengusių lygio. Vis dėlto, daugelis atrodė per paprastos, trūko
interaktyvumo, daug kas buvo žinoma iš SRT bei NEO/NORE Weekend, tad dalinausi
jau esama patirtimi. Vos keletą jų buvo mažose grupelėse, kuriuose dalyviai turėjo
nevienodą patirtį, todėl buvo sunku visiems vienodai aktyviai įsitraukti į diskusiją.
Trūko Exchange Fair, kurios metu būtų galima susipažinti su kitų šalių vykdomais
mainais, užmegzti artimesnius kontaktus, svarbius kitų metų mainų kontraktų
pasirašymui.

Kitos MM21 agendos dalys
-

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Reikšminga buvo NEO/NORE-out, LEO-in koordinatorės patirtis, dalyvavimo NEO/NORE
Weekend, SRT bei turima tarptautinė patirtis, todėl renginio metu buvo lengva
diskutuoti visais klausimais, pasidalinti tiek gerosiomis mūsų NMO savybėmis, tiek rasti
sprendimų būdų iškylančioms problemoms.
Įvykdyti užsibrėžtus tikslus sekėsi gerai, norėjosi užmegzti ryšius su kitų NMO
koordinatoriais bei sustiprinti jau esamus bei tinkamai pristatyti mainus Lietuvoje, visgi
sunkumų kėlė online formatas ir gyvo kontakto trūkumas.

Planai po renginio
Tinkamas LiMSA įvaizdis tarptautinėje erdvėje, SCOPE komiteto atstovavimas bei
užmegztos pažintys yra svarbios pasirašant kitų metų mainų kontraktus GA AM metu,
todėl toliau vykdysiu tolimesnį bendradarbiavimą su kitų šalių koordinatoriais.
Įgytą patirtį pritaikysiu organizuojant PDT, pasidalinsiu idėjomis su in komandos dalimi
organizuojant UAT. Stiprinsiu mainų komandos motyvaciją, prisitaikant prie kintančios
situacijos šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu.
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Gasparas Žumbakys | Kauno sk. direktorius
SCOPE sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - Teambuilding kalbėjome ką veiksime po karantino, workshop ką
darytume su incoming žmogumi, kuris įstrigęs šalyje dėl pandemijos, klausėmės
pristatymo kaip surasti tutorių incoming per pandemiją, kokius skyrius rinktis.
Antra diena - diskutavome apie SCOPE mainus ir mainų galimybes ateityje, apie
kontraktus su dviem kitom šalim, (vadinamus trilateral) bei kontraktus kai galima atlikti
įvairių skyrių praktikas vienos praktikos metu. Kitoje diskusijoje kalbėjome apie tai kokie
žmonės turėtų dalyvauti mainuose, kaip turėtų gerbti pacientus ir prisidėti prie
medicininės sistemos gerėjimo. Taip pat turėjome darbus, kurių metu turėjome
suplanuoti kokias strategijas naudotume privilioti naujų rėmėjų mainams
Trečia diena - klausėmės paskaitos, kurią vedė organizacijos GEMx darbuotojai, apie
mainus. Pasakojo apie Afrikos regiono įtraukimą į tarptautinius studentų mainus.
Kalbėjomės apie komandos darbo svarbumą medicinoje ir galimybes mainuose.
Turėjoma bendrą jungtą sesiją su SCORA komitetu, diskutavome apie saugias vietas
mainų metu apie žmogaus lyties ekspresijas. Diskutavome apie įstatymus, kurie
apsaugo asmenis nuo diskriminacijos lyties pagrindu.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Teambuilding kalbėjau apie šalis, kurias aplankytume po pandemijos. Workshope apie
problemas rengiant mainus moderavau diskusija su 24 delegatais ir pildžiau dokumentą
su sprendimo būdais mainuose. Prisijungiau prie visų workshopų stengdamasis vis
dažniau išreikšti savo nuomone. Diskutavau su kitais delegatais apie mainų ateitį, apie tai
ko reikia imtis pandemijos laikotarpiu. Pildėme su komanda dokumentą kaip galima
organizuoti mainus pandemijos laikotarpiu ko reikėtų nepamiršti iš dokumentacijos.
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Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labai įdomi sritis į trilateral exchanges, kalbėjau su mūsų NOEin ir out ir pasirodo
nedarome tokių mainų, nors tai mums būtų naudinga, bet labai sudėtinga sistema. Manau,
būtų įdomu padaryti apie tai susirinkimo metu nariams ir ypač būsimiems mainų
koordinatoriams
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Pliusai (Parinktos temos buvo labai aktualios mainams, buvo aptarta, kaip veikia mainų
komitetai kiekvienoje šalyje, kokie skirtumai panašumai ir privalumai mainų komandos
kiekyje dominuoja. Aptarta dabartinė situacija bei sprendimo būdai kaip būtų galima
organizuoti mainus šios sunkios pandemijos laikotarpiu. Taip pat buvo išdiskutuota kokią
mainų ateitį matome visoje IFMSA, kokios būsimos galimybės mainuose, kūrimas naujų
mainų ir tuturių ruošimas)
Minusai (labai gaila, dažnai koordinatoriai susidurdavo su techninėmis problemomis, nes
patys nesuprasdavo zoomo veikimo principų)
Taip pat manau, kad trūko team building pratimų, nes taip žmonės suartėja ir nebijo
kalbėti bei diskutuoti, bent po trumpą team building pratimą pažinti vieni kitus būtų buvę
tikrai galima padaryti. Nes jau trečioje dienoje pradėjo kartotis temos, todėl manau būtų
buvę žymiai geriau sumažinti laiką aptariamoms temoms ir skirti bent 15 min. kiekvieną
dieną komandiniams žaidimams.

Kitos MM21 agendos dalys
Joint Sessions - SOGI mainuose (sesija sujungta su SCORA)

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Norėjau daugiau sužinoti kaip veikia mainų komitetai, kokie komitetai yra kitose pasaulio
šalyse. Kokie parengimai yra outgoingams ir kokie priėmimai, kokia informacija suteikiama
incomingams

Planai po renginio
Tikrai nemažai sužinojau kaip veikia SCOPE ir SCORE komitetai visame pasaulyje, sužinojau,
kad yra skirtingų rūšių mainai (atsižvelgianti į laiką/kai kurios šalys turi 8 savaičių mainus),
ar net vienoje šalyje turėti mainus skirtinguose skyriuose.
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Džiugas Grėbliūnas | NOME
SCOME sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirmą dieną turėjome užsiėmimus apie globalios sveikatos darbo jėgos judumą bei
pacientų įsitraukimą į medicinos edukaciją.
Antrą dieną turėjome sesiją apie nuotolinį mokymąsi ir plenarinę sesiją
Trečią dieną turėjome nuotolinį susitikimą su WFME atstove, ji pranešė apie
populiarėjantį aukštųjų mokyklų kokybės vertinimo sulyginimą su WFME standartu.
Taip pat dar turėjome atnaujinimą apie pandemijos poveikį edukacijai.

Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Kaip visada, dalyvavau sesijose, atsakydavau į klausimus, etc;
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Pacientų įtraukimas į medicinos edukaciją – matau perspektyvą dialogui ir didesniam
įtraukimui. Galime suaktyvinti bendravimą tarp organizacijų, daryti bendras darbo grupes,
dokumentus, teikti pasiūlymus universitetams – čia pacientų organizacijos
bendradarbiauja kai kuriais atvejais jau dabar. Taip pat reikėtų pradėti kalbėti su SKVC
atitinkamais žmonėmis dėl WFME akreditacijos, kadangi objektyvaus progreso per
pastaruosius pusantrų metų vis dar viešai nematyti.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Patiko tai, kad dar kartą turėjome viso pasaulio SCOMEdianų susitikimą ir update’ą,
žinoma, gaila, kad virtualiai. Agendą vertinu teigiamai, tačiau SCOME sesijoje dalyvaujant 4
kartą, šiek tiek jautėsi kartojimasis – bet tikiu, kad naujai dalyvaujančiam žmogui tai turėjo
būti įdomu.

40

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos – buvo priimami nauji IFMSA dokumentai, balsuojama dėl pareiškimų
ir vykdomos kitos procedūros. Dėl dalies jų tardavomės ir komandoje.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
SCOME dalykų ir aktyviai dalyvauti sesijose ir kituose veiklose. Manau, kad tikslus įvykdžiau
iš dalies – nors ir gavau komiteto žinių update’ą, nemažai informacijos kartojosi, o virtuali
terpė neleido būti tiek aktyviam, kaip fiziškai vykstančiose asamblėjose.

Planai po renginio
Ketinu pasidalinti patirtimi (ir tą jau darau) su kitomis komiteto koordinatorėmis bei, kaip
minėjau anksčiau, skatinti ir vystyti tarporganizacinį bendradarbiavimą.
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Rugilė Martinaitytė | VP PRC
SCOME sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena prasidėjo SCOME sesijų atidarymu - naudodami TikTok tipo filmuką,
prisistatė visi SCOME Session Team’s nariai. Sužavėjo tuo, jog tai tapo puikiu pavyzdžiu,
kaip derinant formalumą ir žaismingumą galima pritraukti klausytoją nuo pirmos
renginio minutės.
Pirmoji sesija - „Global Mobility of Health Workforce”. Sesijoje buvo pristatoma
protų nutekėjimo bei sveikatos specialistų stygiaus kaimiškose vietovėse
problemos, naudojant „Wooclap” programėlę diskutavome, ką reikėtų keisti, jog
šios visame pasaulyje aktualios problemos sumažėtų. Džiugu, jog esminiai
išdiskutuoti punktai tikrai taikomi Lietuvoje - kaimiškose vietovėse gydytojams
skiriamos finansinės premijos, suteikiamas apgyvendinimas, galimybės užimti
aukštesnes pozicijas nei didžiausiose šalies gydymo įstaigose. Visgi vienas iš
labiausiai pabrėžtų punktų, norint išlaikyti protus gimtojoje šalyje - galimybės
tobulintis ir užsienio valstybėse (įstaigos turėtų suteikti sveikatos srities
specialistams kaip įmanoma daugiau progų kelti kompetencijas pasauliniame
lygmenyje, kad žinios ne tik būtų taikomos gimtojoje šalyje, bet ir specialistai
patenkintų tobulėjimo poreikį).
Antroji sesija - „Meaningful Patient Involvement”. Sesijos metu diskutavome, kaip
pacientų aktyvus įtraukimas į medicinos studijų programas galėtų gerinti būsimų
gydytojų edukaciją bei gerinti sergančiųjų (neretai - atskirtų nuo visuomenės)
socialinę gerovę. Pristatyti galimi pacientų įtraukimo į medicinos studijas lygiai:
idealiu atveju pacientas tampa ne tik autonomišku dėstytoju, kuris geba
studentams naudodamas savo pavyzdį pasakoti apie ligą, jos eigą bei gydymą be
pašalinio profesoriaus pagalbos, bet ir egzaminų kūrėju. Deja, daugumoje valstybių
pacientų įtraukimas į mokymosi procesą yra tik 1-2 lygyje iš galimų 6 (ne išimtis ir
Lietuva).
Antra diena - pirmoji antrosios dienos sesija - „Technology in Medical Education and
E-learning”. Sesijos metu diskutavome apie savo studijose naudojamas programas
skambučiams, vizualizacijai ir studentų aktyviam įtraukimui. Vėlgi, buvo puiki proga
pasidžiaugti Lietuvos universitetų prisitaikymu nuotoliniam mokymuisi - naujų
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programų, kurios nebuvo naudotos mano universitete, tikrai išgirsti neteko, o
pasidalinti su kitais buvo kuo. Po sesijos vyko SCOME Plenarinė sesija - kaip ir visose
Plenarinėse, buvo svarstomos įvairių dokumentų korekcijos.
Trečia diena - trečioji diena prasidėjo sesija „Accreditation and Quality Assurance:
Then, now and thereafter”. Sesijoje buvo pristatyta medicinos studijų akreditavimo
„World Federation for Medical Education” svarba ir privalumai - šaliai esant šios
organizacijos dalimi, gerinama studijų kokybė, pritraukiama daugiau užsienio studentų.
Deja, Lietuvos medicinos studijos dar nėra akredituotos šioje programoje. Paskutinioji
SCOME sesija buvo „Medical Education and COVID-19”. Diskutavome apie tai, su
kokiomis problemomis mes, kaip medicinos studentai, susidūrėme pandemijos metu,
taip pat palietėme ydas, kurias pandemija iškėlė plačiojoje visuomenėje (pavyzdžiui,
LGBT+ sveikatos priežiūros prieinamumo problematiką, moterų galimybes dirbti
nuotoliniu būdu siekiant apsisaugoti nuo galimo užsikrėtimo virusu ir pan.). Kalbėjome,
ką mes, kaip studentų organizacijos, galime pakeisti - kalbėti ir argumentais atkreipti
valdžios, visuomenės ar bent savo universiteto bendruomenės dėmesį į esamas
problemas bei suprasti, jog vieni pasaulio problemų nepakeisime, galime tik inicijuoti,
kad tie, kurie turi tam galimybes, imtųsi veiksmų. Renginio reziumė ir labiausiai
akcentuota fraze tapo „Think global, act local”, kad mažais žingsniais, kiekvienas
kurdamas bendraminčių bendruomenę ir gerindamas sąlygas ten, po truputį kurtų ir
geresnio pasaulio vaizdą.
Kovo 8 d. dar vyko Europos regiono SCOME sesija „Gender Bias in Medical Education and
the Health Workforce”. Sesijoje dalinomės lyčių (ne)lygybės patirtimis savo šalyse,
kalbėjome, kaip moterys ir vyrai yra diskriminuojami tarp sveikatos specialistų bei
medicinos studentų. Vėlgi, buvo pabrėžta problemos viešinimo svarba, kaip vienintelis
būdas mažinti lyčių nelygybę bei diskriminaciją lyties pagrindų renkantis medicinos
specializaciją.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Aktyviai įsitraukiau į diskusijas šiose sesijose: „Meaningful Patient Involvement” (diskutavau
interaktyvios užduoties metu, dalinausi Lietuvos universitetų patirtimi taikant probleminį
mokymąsi); „Technology in Medical Education and E-learning” (dalinausi, kokiomis
programomis naudojamės Lietuvoje savo studijų procese); „Medical Education and COVID19” („small working group” diskutavau pastebint problemą ir sukuriant planą problemos
sprendimui); „Gender Bias in Medical Education and the Health Workforce” (dalinausi
situacija, esančia Lietuvoje). Be to, aktyviai vykdžiau „Buddy group” iškeltus challanges,
dalyvavau keliuose „social” renginiuose.
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Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
SCOME sesijų metu ypač dažnai buvo akcentuojama, jog efektyviausias būdas, ką kiekviena
NMO gali padaryti - pastebėti problemą ir pradėti apie ją kalbėti. Manydami, jog esame
pajėgūs pakeisti visą sveikatos sistemą, veikiausiai galiausiai nieko nepasieksime - per
dideli užmojai veda ne tik prie asmeninio išsekimo, nusivylimo savo organizacija, bet ir
aplinkinių pasitikėjimo praradimo. Čia buvo siūloma įsivaizduoti akvarelę: jei kiekviena šalis,
kiekviena NMO baltame popieriaus lape teptuku nuspalvins nedidelį plotelį, po kiek laiko
veikiausiai sukursime gražų ir prasmingą piešinį. Todėl paskutiniosios sesijos metu
(„Medical Education and COVID-19”) buvome kviečiami pastebėti savo šalyje, savo
universitete ar net savo organizacijoje esančią problemą ir pradėti apie ją kalbėti. Tai gali
būti pozicija, kreipimasis į valdžios atstovus ar paskelbta kampanija, siekiant atkreipti
visuomenės dėmesį. Mano nuomone, Lietuvoje šiuo metu aktualiausia ir opiausia bėda yra
nepasitikėjimas vakcinomis. problema pakankamai didelė, nes gali lemti tolimesnę
pandemijos eigą, tačiau pakankamai maža, kad mes, kaip biomedicinos srities atstovai,
padėtumėme ją spręsti. Todėl vienas iš artimiausių mano tikslų - sugrąžinti kampaniją
„1+1=2 sveiki” (arba galbūt gims geresnė idėja?) ir LiMSA vardu prabilti apie vakcinas,
remiantis gyvais pavyzdžiais. Taigi patirties perdavimas limsiečiams vyktų per naujus
darbus, idėjų ieškojimą ir jų įgyvendinimą.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Negaliu pasakyti, kad sesijose būčiau pasisėmusi daug naujų žinių - taip, Lietuvos
medicinos sistemai tikrai yra kur tobulėti, tačiau nepaisant to, pasaulio mastu tikrai esame
gana aukštame lygyje. Kitoms GA rekomenduočiau paįvairinti sesijų turinį, kad teikiama
informacija būtų nauja ne tik silpnesniems regionams. Labai patiko aktyvus dalyvių
įtraukimas į sesijas net nuotoliniu būdu („Wooclap”, „Miro”, dažnai naudojami „Zoom
Breakout Rooms”), be to, sukurtos „Buddy groups” tikrai pasiteisino susipažinimui,
įsidrąsinimui ir kitų kultūrų pažinimui. Sesijose laiko planavimas buvo geras, gerokai per
ilgai užsitęsė tik plenarinė sesija (galbūt reikėtų įvesti ribojimą, kiek viena šalis Plearinės
sesijos metu gali skelbti „Direct negative”?)

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - dalyvavau pirmoje Plenarinėje sesijoje, taip pat karts nuo karto
įsijungdavau kitų Plenarinių sesijų Live transliacijas Youtube (tiesa, klausydavau tik
ištraukas). Plenarinės sesijos tikrai labai ilgos jau net pagal planą, negana to, užsitęsdavo ir
ilgiau, tad iš karto sumažina susidomėjimą ir norą klausytis kitų Plenarinių sesijų.
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Regioninės sesijos - kovo 8 d. vyko Europos regiono SCOME sesija „Gender Bias in
Medical Education and the Health Workforce”. Sesijoje dalinomės lyčių (ne)lygybės
patirtimis savo šalyse, kalbėjome, kaip moterys ir vyrai yra diskriminuojami tarp sveikatos
specialistų bei medicinos studentų. Vėlgi, buvo pabrėžta problemos viešinimo svarba, kaip
vienintelis būdas mažinti lyčių nelygybę bei diskriminaciją lyties pagrindų renkantis
medicinos specializaciją. Labai patiko atvira diskusija apie esamą problemą, tačiau per
mažai dėmesio skirta problemos sprendimo siūlymams.
Socialinė programa - dalyvavau „Speed Networking” socialiniame renginyje. Labai patiko,
įspūdžiai tik patys geriausi. Buvo labai smagu dar prieš sesijas susipažinti su kitų šalių
delegatais, tad sesijų metu buvo daug drąsiau kalbėti. Be to, išgarsinome LiMSA šokiais, tad
nepastebėti tikrai nelikome:) Taip pat dalyvavau pristatymų vakare (ten buvau pasyvi
klausytoja, tačiau po rimtų sesijų tai tapo puikiu atsipalaidavimu ir galimybe pasimėgauti
medikų humoro jausmu) bei SCOME socialiniame vakare (vėlgi, buvo gera proga
pabendrauti su sesijų dalyviais jau praėjus „rimtajai” GA daliai, pasidalinti įspūdžiais bei
pakalbėti apie viską - vakcinacijos procesą, studijas, šalių kultūrą bei tradicijas ar net apie
gėdingiausius gyvenimo įvykius).

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Vienas esminių mano tikslų buvo diskutuojamomis temomis pasisemti kitų šalių gerųjų
patirčių bei pasidalinti LiMSA patirtimi. Džiaugiuosi, kad išdrįsau kalbėti bei dalintis tuo, kuo
naudojamės ir esame pranašesni už kitus Lietuvoje (pavyzdžiui, interaktyvumo prasme).
Kaip jau minėjau, žinių prasme daug informacijos nesijaučiu pasisėmusi (tačiau
išsisaugojau rekomenduotos papildomos literatūros, pavyzdžiui, „Basic Medical Education
WFME Global Standarts for Quality Improvement”). Kaip ir planavau, kalbėjau su kitų NMO
atstovais apie jų organizacijose taikomus viešinimo būdus, prisidėjimo prie pandemijos
gerinimo. Konkrečių pavyzdžių, ką galima būtų daryti kitaip, negavau, tačiau įkvėpimo veikti
tikrai pasisėmiau!

Planai po renginio
Anksčiau jau minėjau trumpalaikius tikslus - norėčiau LiMSA vardu prisidėti prie skatinimo
skiepytis griaunant nusistovėjusius mitus gyvais pavyzdžiais. Kalbant apie ilgalaikius tikslus,
tikrai sužavėjo pacientų įtraukimo į medicinos studijų programą idėja, todėl manau, jog
būtų ją tikslinga bent pristatyti Medicinos fakultetams. Tam, kad galėčiau tai inicijuoti, visgi
reikia platesnio pasidomėjimo, todėl asmeniškai norėčiau pirmiausia praplėsti žinias šioje
srityje, o tik tada imtis konkrečių veiksmų ir komunikacijos su universitetais.
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Gabija Imbrasaitė | LORP, Kaunas
SCORP sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - Turėjome tris diskusijas. Labiausiai įsitraukiau į diskusiją apie kalėjimų
sistemą. Kalbėjome apie jos trūkumus, kodėl ji kai kuriems asmenims gali tapti
“užburtu ratu” bei apie mirties bausmę ir kodėl ji taip ryškiai pažeidžia žmogaus teises.
Apie viltį, kurią dauguma asmenų patekę į kalėjimus praranda ir kodėl tai gali sunaikinti
žmogaus galimybę taisytis bei keistis.
Antra diena - Vėl turėjome tris diskusijas. Pirmojoje, turėjo diskusiją apie kultūrą, kaip
reiškinį. Jos metu užvirė labai įdomi diskusija tarp SCORP lyderių, apie tai kaip kultūra
paveikia mūsų kasdienius gyvenimus, kaip ji kaip reiškinys gali paveikti religijos
supratimą skirtingose pasaulio vietose. Didžioji dalis auditorijos šią dalį stebėjo kaip
Titanų mūšį (be mūšio dalies ir labai civilizuotai, žinoma). Vėlesnės diskusijos buvo
orientuotos į diskriminacijas, pvz., iš kur tai kyla, kaip tai paveikia asmenis, kokio tipo
diskriminacijos egzistuoja ir pan. Asmeniškai, labai reaguoju į šią problemą, nes vieni
artimiausių mano draugų skaudžiai susiduria su rasine ir kitomis diskriminacijomis.
Labai noriu padėti mylimiems žmonėms ir kiek galima geriau juos suprasti, situacijose,
kurių man pačiai išgyventi netenka. Šios dienos veiklos tais klausimais man buvo labai
naudingos ir praturtinančios.
Trečiąją dieną turėjome diskusiją apie stichines nelaimes, taip pat žaidėme mokomąjį
kompiuterinį žaidimą. Jaučiu, kad smarkiai pagilinau savo žinias bei mąstymą šiuo
klausimu, ypač, todėl, kad ši tema Lietuvoje nėra labai aktuali. Taigi buvo labai įdomu
pagilinti savo žinias tokiu klausimu bei išgirsti asmenines perspektyvas iš žmonių, kurių
gyvenamuose regioniuose tokios problemos pasitaiko neretai. Neturiu jokių
nusiskundimų apie kitas diskusijas, jos taip pat buvo aukštos kokybės ( kaip ir viskas,
šioje SCORP rengtoje sesijoje). Esu nuoširdžiai sužavėta žmonėmis, kuriuos sutikau, ir
negaliu sulaukti būsimo SCORP camp’o, kuris, jeigu įvyks gyvai, bus tarsi smagus
susitikimas su draugais, su kuriais toks stiprus draugiškas ryšys sugebėjo gimti net per
kompiuterio ekraną, būnant atskirtiems tūkstančiais kilometrų.
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Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Buvau labai aktyvi diskusijose, ypač tose, kurios mane sudomino. Taip pat stengiausi
užkurti diskusijas ir pokalbius asmeninėmis temomis, kad susipažintume artimiau (kiek tai
įmanoma, virtualioje asamblėjoje).
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Žinau, kad negalima sakyti, kad viskas buvo gerai, bet nenoriu be reikalo ieškoti priekabių.
Sesijų laikas man buvo 15-19 val., o tai idealiai sutapo su mano tvarkaraščio langais, tad be
vargo galėjau dalyvauti visose sesijose. Sesijų temos buvo labai įdomiai išgvildentos, mane
ypač sužavėjo dalyvių ir rengėjų argumentų konstruktyvumas. Jų dėka man pačiai kildavo
minčių, kurias sužadino jų išsakytos idėjos. Jaučiu, kad ši GA mane paaugino tiek kaip
SCORP koordinatorę, tiek kaip žmogų. Iš šių trijų dienų išsinešiau, žinių sumuštinį, taikos
gertuvę ir meilės ryšulėlį.

Kitos MM21 agendos dalys
Regioninės sesijos - dalyvavau Europos SCORP regioninėje sesijoje. Temos įtraukė, tačiau
vien dėl mažesnio žmonių skaičiaus renginys šiek tiek nublanko, lyginant su bendromis
komitetinėmis sesijomis. Šiek tiek nuliūdino ir nuvylė ir tai, kad kai kurie asmenys, negerbė
organizatorių prašymo pasisakymus laikyti iki 2 min. Todėl sesija šiek tiek beprasmiškai
praiilgo.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Nuoširdžiai tariant, mano tikslai buvo sudalyvauti visose sesijose bent kaip žiūrovui. Man
tai buvo pirmasis MarchMeeting, kuris vyko dar ir nuotoliniu būdu. Daugumai konferencijų
tai didžiulis minusas, nes dalyviui prarasti dėmesį užtenka gauti vieną žinutę nuo draugo, ir
likusios konferencijos dalies jis paprasčiausiai nesiklausys.
Vis dėlto, nežinau kokią magiją šioms sesijoms naudojo IFMSA SCORP komanda, tačiau
nebuvo nė vienos sesijos, kurioje nenorėčiau pasisakyti, nepradėčiau naršyti informacijos
internete ir neįsitraukčiau į vėlesnes diskusijas su kitais dalyviais. Dvasia, su kuria į SCORP
sesijas ateidavo kiekvienas dalyvis mane padrąsino ir aš, išties tvirtai, įleidau šaknis į
bendruomenę bei pokalbius.
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Planai po renginio
Galvoje jau rengiu du renginius. Labai noriu paliesti diskriminacijos temą Lietuvoje. Taip
pat problematiška vadinčiau ir mūsų kalėjimų sistemą (na, žinoma, ne tik mūsų, bet ir
didžiojoje pasaulio dalyje). Tad būtų labai įdomu sukurti diskusiją su kuo daugiau jaunų
žmonių, apie tai kaip jie mato šią problemą, jeigu ją mato išvis?
Ir, žinoma, noriu palaikyti kuo artimesnius ryšius su žmonėmis, kuriuos sutikau. Kokia graži
dovana iš virtualaus renginio yra žmogaus balsas, mintys bei begalinė motyvacija, kurti
pasaulį, kuriame vietoj “mes” ir “jie” esame viena.
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Rusnė Kirtiklytė | LORP, Vilnius
SCORP sesijos
Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
Viena pirmųjų ir smagiausių veiklų per visą MM: pildymas timeline‘o su
svarbiausiais žmogaus teisių įvykiais, asmenybėmis. Buvo tikrai įdomu, linksma ir
kartu labai prasminga. Sesijose kalbėjome apie tokius klausimus: Ar žmogaus teisės
keičiasi? Kam reikia žinoti istoriją apie žmogaus teises ir svarbiausius įvykius? Kokie
kyla nauji iššūkiai, susiję su žmogaus teisėmis šiais laikais? Vėliau buvo sesija,
susijusi su COVID-19 įtaka žmogaus teisėms. Buvo tikrai įdomios diskusijos ir
problemų sprendimas grupelėse.
Tada dalyvavau sesijoje „Do women really get extra rights“ ir tai buvo įdomiausia
MM sesija, nes buvo diskutuojama apie lyčių lygybę, feminizmo svarbą ir reikšmę
pandemijos metu, kai moterų teisės yra itin pažeidžiamos ir nelygybė vis labiau
ryškėja.
Antra diena:
Sesija „Universality of Human Rights VS Cultural Relativism“ žaidėme žaidimą „BUM
BUM tribe“, kuris tikrai nepaprastai įdomus buvo, sužinojome daugiau apie
kultūrinį reliatyvizmą. Buvo vienas įdomiausių įvykių, kai Maha ir Mahmood ėmė
diskutuoti ir debatuoti apie religijos įtaką visuomenei ir kiek ji iš esmės gali/negali
kištis bei daryti įtaką politikai.
Kita sesija „Discrimination, race and civil rights“ buvo taip pat itin naudinga, nes
buvo daug kalbama apie rasinę diskriminaciją ir su ja susijusias problemas, su
kuriomis vis dar susiduria didelė dalis visuomenės. Taip pat buvo išaiškinti
diskriminacijos tipai ir lygiai.
Galiausiai vyko „Human Rights related Phobias“ sesija, kurios labai laukiau, nes
atrodė itin įdomu ir aktualu, visgi iš esmės nelabai ką prisimenu, nes kažkaip ne itin
struktūruota sesija buvo ir trūko konkretumo bei aiškumo. Bet vis tiek šiek tiek
daugiau sužinojau apie ksenofobiją ir jos pasireiškimus.
Vakre vyko „Conversatory with former IFMSA President, Karim Abuzied, about
Humanitarian work and Vulnerabilities“. Tikrai įdomi diskusija, taip pat sužinojau,
jog visgi darbas IFMSA gali būti naudingas karjeros prasme ir vertinamas kaip validi
darbo patirtis visuomenės sveikatos sferoje.
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Trečia diena:
Dalyvavau „Disasters: Human vs Nature“ bei „No Passengers, we are all Crew“
sesijose, kurios abi buvo apie klimato atšilimą ir gamtos katastrofas, problemas, su
kuriomis susiduriame dėl tiek aplinkos taršos, tiek dėl gamintinių nenuspėjamų
kataklizmų. Žaidėme vieną itin interaktyvų ir įdomų žaidimą, kai reikėjo sugebįti
išsaugoti miestalį nuo cunamio, kas buvo tikrai įdomu. Taip pat diskutavome, kaip
galima suteikti pagalbą žmonėms, labiausiai paveikiamuose regionuose, ir kaip
galima stabdyti klimato atšilimo pasekmes.
Taip pat vyko pabaigoje „Panel Discussion Digitalizing Health: Underpinning the
right or deepening inequities?“, kurioje dalyvavo nuostabūs pašnekovai, sugebėję iš
visiškai skirtingų požiūrio kampų aptarti problemas, susijusias su medicinos
digitalizacija visame pasaulyje.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Stengiausi aktyviai dalyvauti visose sesijose, prisidėti prie užduočių atlikimo, diskusijų
grupelėse. Taip pat dalyvavau visose veiklose/žaidimuose, kuriuos irgi vykdėme grupelėse.
Visgi nelabai dalyvavau bendrose diskusijose, kai buvo užduodamas bendras klausimas ir
daugybė žmonių pakeldavo ranką norėdami pasidalinti patirtimi, nes šiek tiek buvo gaila
laiko, kadangi daug kas kartodavosi ir tada sesija per tai užsitęsdavo.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labai smagių ir įdomių žaidimų buvo sesijose, todėl manau, kad galima būtų juos įtraukti į
SCORP renginius. Pagilinau savo žinias kai kuriose temose, taip pat sužinojau naujų SCORP
temų, apie kurias anksčiau nebuvau pagalvojusi. Todėl manau, kad pakankamai
praturtinau savo žinias, praplėčiau akiratį ir galėsiu sugalvoti įdomesnių renginių formatų
bei suorganizuoti renginius įvairesnėmis temomis ir LiMSA‘oje.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Užduotys ir sesijos buvo tikrai įdomios, negaliu daug neigiamų pusių išskirti, nebent tai,
kad yra keletas man asmeniškai ne itin įdomių SCORP potėmių, bet tikiu, kad jos vis tiek yra
svarbios, todėl gal nors man nebuvo kai kurios itin įdomios, bet vis tiek sužinojau naujų
dalykų.
Problema, kad kai užduoda sesijose atvirą klausimą, tada pakelia ranką koks 15 žmonių ir
visi išklausomi, nors dažnai kartojasi dalykai ir žmonės šiek tiek šneka tam, kad tiesiog
kažką pasakytų, taip sugaištama nemažai laiko ir užsitęsia sesija.
Per mažai pertraukėlių, o net jų metu yra kokie energizer‘iai, per kuriuos vis tiek reikia
sėdėti prie kompiuterio, todėl labai pavargsta akys ir nelabai pailsi.
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Kitos MM21 agendos dalys
Regioninės sesijos: dalyvavau Europos regiono sesijoje. Iš esmės struktūra buvo
identiška komiteto sesijoms. Nieko itin ypatingo, bet patiko, kad buvo šiek tiek sąsajų su
feminizmu ir lyčių lygybe.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Pavyko dalyvauti visose SCORP sesijose, kuriose ir buvau nusimačiusi. Kaip ir tikėjausi,
nemažai sužinojau, buvo smagu susipažinti su kitais žmonėmis ir sužinoti apie kitose
šalyse organizuojamus projektus, programas. Visgi tikėjausi, kad pavyks skirti daugiau laiko
ir dalyvauti theme event‘e, plenarinėse ir socialinėje programoje, deja, tam visiškai pritrūko
laiko dėl studijų ir kitų darbų.

Planai po renginio
Labai tikiuosi pritaikyti gautas naujas žinias ir surengti keletą SCORP renginių, susijusiomis
temomis. Pasimokiau, kad organizuojant ilgesnį nei valandos rengnį visada reikia
pertraukėlių, todėl planuoju į tai atsižvelgti organizuodama ateinančius renginius. Taip pat
buvo įdomu sužinoti apie campaign‘us socialiniuose tinkluose, norėčiau daugiau tokių
įvykdyti ir mūsų NMO.
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Saulė Janušonytė | NORA
SCORA sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - susipažinimas, pokalbis apie mus siejančius džiaugsmus/problemas
SCORA komitete, konsentas ir seksualinės fantazijos.
Antra diena - Intersectionality, lyčių lygybė.
Trečia diena - selektyvus abortas (abortas pagal vaisiaus lytį), kūno gėdinimas (body
shaming).
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Dalyvavau susipažinime.
Dalyvavau SWG, kuriame buvo diskutuojama apie mitus ir tiesas, susijusias su selektyviu
abortu, dalyvavau diskusijoje apie patirtas patyčias dėl kūno sudėjimo.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Man labai patiko interaktyvios užduotys, kur visi dalyviau per „Zoom” platformą galėjo
piešti ant ekrano, šią praktiką bus galima pritaikyti ateities nuotoliniuose SCORA
renginiuose.
Taip pat mane sudomino selektyvių abortų tema, kadangi apie ją LiMSA SCORA komitete
diskutuojama ypač nepakankamai. Šią temą būtų gali išplėtoti ateity organizuojamuose
SCORA arba SCORP diskusijose apie nėštumo nutraukimą.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Patiko naudojami „ZOOM” “break out rooms” ir interaktyvus piešimas ant ekrano, nes tai
leido artimiau susibendrauti su kitais sesijų dalyviais. Turinys panašus kaip ir visų kitų
IFMSA renginių (pvz. EuRegMe), tai yra kiek nusibodę. Nepatiko renginio valandos (savaitės
pradžioje, vakarais), nes asmeniškai dėl to negalėjau dalyvauti visose sesijose.

Kitos MM21 agendos dalys
-
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Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Norėjau išgirsti ką nors naujo SCORA komiteto temomis ir šis tikslas pavyko, nes sužinojau
apie selektyvų abortą.
Taip pat norėjau artimiau susibendrauti su kitais sesijų dalyviais, tačiau teigčiau, kad tai
nepavyko. Labai trūko kontaktinio bendravimo.

Planai po renginio
Ketinu pritaikyti naujus metodus nuotoliniams renginiams.
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Aistė Jurkonytė | LORA, Vilnius
SCORA sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - susipažinimas, diskusija apie tai, kodėl mums rūpi SCORA, kodėl svarbu
nagrinėti SCORA temas visuomenėje, kaip išlikti motyvuotam darbui NMO.
Antra diena - diskusijos, SWG apie intersectionality, lyčių lygybę.
Trečia diena - diskusijos, SWG apie kūno suvokimą, selektyvų abortą.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
SWG, diskusijos, “ice-breaker’iai”.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Discordo naudojimas, “piešimas” Zoome.
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Nepatiko tai, kad daug temų kartojosi/buvo pristatytos pro panašią prizmę kaip ir per
EuRegMe. Trūko šiek tiek originalesnio požiūrio į SCORA temas. Nepaisant to, dalyvavo
labai užsidegę, aktyvus ir motyvuoti žmonės, kurie įkvėpė tęsti pradėtus darbus.

Kitos MM21 agendos dalys
-

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Kėliausi labai daug tikslų, bet pavyko įgyvendinti iš dalies. Kadangi MM21 vyko per
seminarus, reikėjo gerokai perplanuoti laiką ir kai kuriose vykusiose diskusijose/veiklose
negalėjau įsitraukti šimtu procentu. Nepaisant to, sesijos buvo labai praplečiančios akiratį,
buvo smagu pamatyti jau pažįstamus veidus po EuRegMe.
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Planai po renginio
Patobulinau žinias, kaip interaktyviai bendrauti su publika virtualiu būdu, kaip sudominti
žmones - tai pravers ateis SCORA komiteto renginiams. Taip pat, kaip ir norėjau, vėl
atnaujinau/užmezgiau pažintis su užsienio medicinos studentais.
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Viltė Pacevičiūtė | LEO-In, Kaunas
SCORE sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena - Team building, SCORE IT updates ir NORE reports, sesijos (SCORE 101,
SCORE Marketing&Promotion, How to implement national priorities in SCORE).
Antra diena - Team building, sesijos (Youth participation in research, SOGIESC within
Exchanges), Understanding Open Science panel, Wrap up.
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Gana aktyviai reiškiausi sesijų ir sharing is caring dalyse, beveik visose sesijų SWG
prisiimdavau lyderio poziciją - ne kiek dėl dominančių temų (su jom šiek tiek prašoviau),
bet dėl kitų dalyvių pasyvumo. Tikėjausi sužinoti ir pasisemti idėjų iš kitų, bet gavosi, jog
labiau dalinausi pati, net ir nebūdama SCORE dalimi. Dažnai tekdavo moderatorės
vaidmuo, bandant paskatinti diskusijas ar sulaukti pasidalinimų iš kiekvieno.
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Labiausiai patikusi sesija buvo SOGIESC within Exchanges - žvelgėme į mainus iš SCORA
komiteto perspektyvos. Sudomino pristatyta vizualizacija - Genderbread, visi dalyviai buvo
daugmaž aktyvūs ir drąsiai dalinosi savo patirtimis bei metodais, kuriais stengiasi apmokyti
savo incomingus/outgoingus tinkamai reaguoti į kultūrinius skirtumus seksualinės
orientacijos bei lyties identifikacijos klausimu. Likau įkvėpta ir užsibrėžiau, jog pravesti tokią
sesiją į mainus vykstantiems LiMSA nariams yra must ir labai tikiuosi, jog
bendradarbiaujant su LiMSA SCORA koordinatoriais pavyks tai įgyvendinti!
Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Agenda buvo gana aiški - visi buvom paskirstyti į grupeles ir turėjome po “vadovą” iš ST,
kuris vis privačiai atsiųsdavo priminimus/link’us bei atsakydavo į iškilusius klausimus. Šiaip
keista, kad mes turėjome tik 2 dienas sesijų, o visi kiti komitetai 3 - jautėsi toks skubėjimas,
“lakstymas” iš vienos sesijos į kitą, jokių pertraukėlių (bent jau mano atveju visos sesijos
užsitęsė, kitiem žinau spėjo turėti 5-10min pertraukas) ir dėl to didžiulis nuovargis. Deja,
techniniai nesklandumai ir bendras chaosas mane išties erzino, kadangi pirmą dieną mes
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dar neturėjome veiklų buvau prisijungusi prie SCOPE sesijų ir lyginant su jomis kiek teko
sudalyvauti ir pamatyti, SCORE IT buvo pasiruošę tikrai prasčiau.

Kitos MM21 agendos dalys
Plenarinės sesijos - dalyvavau SCOPE plenarinėje kaip representative - buvo nemažų
techninių nesklandumų dėl kurių viskas užtruko ilgiau nei planuota, bet susitvarkius
pati plenarinė vyko labai operatyviai, greitai ir žinoma highlight buvo funny motions:)
SCORE plenarinėje dalyvavau kaip stebėtoja. Neturiu ką pakomentuoti :D
Regioninės sesijos - Europos SCOPE/SCORE sesijos - buvo labai labai naudinga ir
turbūt pačios įdomiausios bei naudingiausios sesijos per visą GA. Labiausiai įsiminė
Sharing is Caring dalis - likau labai įkvėpta šiokiems tokiems mūsų mainų sistemos
pokyčiams.
Socialinė programa - buvau bendrame sociale - speed networking, o šiaip kiekvieną
vakarą visą savaitę turėjome mini blue parties - pradėjome organizuotis patys, o vėliau
prisijungė vis daugiau ir daugiau žmonių bei SCOPE/SCORE IT ir ST. Tikrai, kad savaitės
highlight iš kurio kilo daugybė funny motionų bei senų sustiprėjusių ryšių ir naujų
‘online’ draugų.
Side events - Webinar Discussion: Digital Health in Health Systems. Buvo įdomu
išgirsti bei palyginti mūsų sistemą su Estijos, džiugu, jog dalyvavo ir lietuvis Antanas
Montvila.

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Manau, jog viskas pavyko tikrai puikiai ir dar daugiau nei buvau susiplanavusi - tikrai
turėsim pažadėtų safe kontraktų su norimom šalim, o ir aš įgyjau patirties ne savo
komiteto sesijose, kuri tikiu, jog pravers ateities veikloje tobulinant mūsų mainų sistemą.
LiMSA tikrai buvo labiausiai linksniuojama NMO mainų sesijose ir džiaugiuosi prisidėjus
prie tokio įvaizdžio kūrimo:))
Kas iš viršijusių lūkesčius tikslų - daug diskutavome apie mainų komandos struktūrą, task’ų
skirstymą ir mental health watch darbymečių sezonu, tad turiu naujų idėjų kurias galbūt
pavyktų įgyvendinti net ir karantinu metu.

Planai po renginio
Planuoju jau minėtos sesijos apie kultūrinius skirtumus požiūryje į seksualinę orientaciją
bei lyties identifikaciją mūsų outgoingams bei galbūt incomingams, jeigu tokių dar turėsim
šį sezoną. Prisirinkau idėjų, kurias norėčiau įgyvendinti mūsų outgoingų atrankoje bei
kontraktų pasirašymo sistemoje, bet čia jau paliksiu kaip ilgalaikį tikslą ateities kadencijai:D

57

Gabrielė Terminaitė | NEO/NORE-In
SCORE sesijos

Sesijų aprašymas:
Pirma diena:
SCORE IT Updates + NORE Report
Beginner: SCORE 101: susipažinimas su SCORE istorija, pagrindine informacija,
skirtingais moksliniais mainais bei tarpkomitetinių mainų galimybėm.
Research, Exchanges and Policy Making: susipažinimas su pozicijų rašymo tvarka
bei reikalavimais.
Establishing priorities in SCORE (Local and National Level)
Antra diena:
Basic principles in Medical Research: informacijos paieška, klausimų formulavimas,
praktinis įgytų žinių pritaikymas.
Understanding Open Science: išaiškinta Open Science sąvoka ir atviros prieigos
prie mokslinių šaltinių svarba. Diskusija, su kokiomis prieigos problemomis
susiduria skirtingų šalių studentai.
Biosafety in Exchanges
Trečia diena:
SCORE WoCo (woking committee): priėmėme įvairius SCORE regulations
pakeitimus bei išrinkome 2 naujus Supervising Board narius: Thanakit
Suebsaicharoen (IFMSA Thailand) ir Nikole Stefania Vasquez Ramirez (IFMSA Peru)
Mano vaidmuo ir įsitraukimas į užduotis:
Idėjos ir veiklos, kurios ypač sudomino:
Open Science diskusijos padėjo suprasti, kokias geras sąlygas mokytis ir tobulėti turi
studentai Lietuvoje. Nors mokslinių tyrimų finansavimas ne visuomet pakankamas, tačiau
priešingai nei dauguma pasisakiusių studentų turime nemokamą prieigą tiek prie
spausdintų vadovėlių, tiek prie elektroninių šaltinių, įvairių tarptautinių duombazių, iš kurių
galime semtis naujausios informacijos. Manau praverstų Open Science paskaita ir jo
svarbos diskusija.
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Bendras sesijų ir jų turinio vertinimas:
Apart techininių nesklandumų, nepaskaičiuoto sesijų laiko (trūko laiko diskusijoms, dėl
užsitęsusių sesijų trumpėjo pertraukos ar jų visai neliko), patiko parinktos temos, galimybė
pasirinkti net po 3 sesijas kasdien

Kitos MM21 agendos dalys
-

Prieš renginį išsikeltų tikslų bei planų įgyvendinimas
Kiekviena sesija prasidėdavo susipažinimu, tad pagaliau pavyko “gyviau” susipažinti su
žmonėmis, su kuriais iki šiol teko bendrauti tik laiškais, užmegzti ryšius, kurie itin svarbūs
norint populiarinti Lietuvą kaip mainų kryptį. Džiaugiuosi geriau susipažinusi su SCORE
komitetu, jo žmonėmis bei sužinojusi, kaip vykdoma komiteto veikla skirtingose šalyse.
Įvairių sesijų metu pavyko praplėsti savo žinių bagažą: susipažinti su pozicijų rašymo
procedūromis, mokslinės veiklos populiarinimu skirtingose pasaulio vietose bei su kokiais
sunkumais susiduriama. Gaila, jog dėl gana įtempto universiteto tvarkaraščio nepavyko
sudalyvauti kitose veiklose.

Planai po renginio
Pasidalinti informacija bei pasisemtomis idėjomis su mainų komanda. Aptarti kitų
mokslinių mainų tipų įgyvendinimo galimybes Lietuvoje.
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