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Posėdžio pradžia 2019-09-26 14:00 val.
Posėdžio pabaiga 2019-09-26 15:30 val.
Pirmininkas – Komisijos pirmininkas prof. Narūnas Porvaneckas.
Sekretorė – studijų kokybės specialistė Jonė Šavreska.
Posėdžio dalyviai (5 iš 7 Komisijos narių, kvorumas priimti sprendimus yra): Narūnas Porvaneckas,
Vytautas Kasiulevičius, Lina Vencevičienė, Virginija Žilinskaitė, Laimonas Uščinas, Jonė Šavreska
(Komisijos sekretorė).
Komisijos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijų bei įstaigos, siekiančios tapti Vilniaus
universiteto rezidentūros baze, vertinimo anketos atnaujinimo.
3. Dėl gautų įstaigų paraiškų svarstymo.
1. Dėl rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Atnaujintos rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija)
pirmininkas prof. N. Porvaneckas pristatė posėdžio eigą, darbotvarkę. Pirmiausiai pasiūlyta
apsvarstyti naujai parengtą Komisijos darbo tvarkos aprašą, kadangi senasis parengtas dar 2005 m.
Bendru sutarimu pritarta parengtam Komisijos darbo tvarkos aprašui (pridedama).
2. Dėl rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijų bei įstaigos, siekiančios tapti
Vilniaus universiteto rezidentūros baze, vertinimo anketos atnaujinimo.
Diskutuota dėl Komisijos darbo tvarkos aprašo priedų: rezidentūros bazių vertinimo ir
atrankos kriterijų sąrašo bei įstaigos, siekiančios tapti Vilniaus universiteto rezidentūros baze,
vertinimo anketos. Taip pat diskutuota dėl bazių akreditavimo termino, kilo diskusijos dėl poreikio
atnaujinti sutartis su jau VU rezidentūros bazių statusą gavusiomis įstaigomis.
Svarstyta esamų VU bazių sąrašą persiųsti rezidentūros komitetams ir koordinatoriams, kad
jie nurodytų, kurių programų rezidentai ir į kurias bazes yra siunčiami, o kurios bazės yra
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neaktyvios. Tai leistų sudaryti tikslesnį VU rezidentūros bazių sąrašą, nurodant prie bazės ir
konkrečius toje bazėje galimus atlikti ciklus.
Komisija aptarė bazių atrankos procedūras, sutarta, kad Komisija nustatys bendruosius
vertinimo kriterijus, o dėl specialiųjų reikalavimų kreipsis į konkrečių rezidentūros programų
komitetus, kad jie parengtų konkrečiai specialybei atitinkančias vertinimo anketas. Komisija, gavusi
paraiškas tapti baze, įvertintų bendruosius reikalavimus, ir juos atitikus, kreiptųsi į konkrečios
rezidentūros studijų programos komitetą (toliau – SPK). Galutinį sprendimą, įvertinusi paraiškas ir
SPK rekomendacijas, priimtų Komisija.
Diskutuota, ar reglamentuoti tai, kad rezidento vadovu bazėje gali būti gydytojas, turintis
mokslo laipsnį būtent toje konkrečioje specialybėje, kurios rezidentus jis prižiūri, ar užtenka tiesiog
mokslų daktaro. Bendru sutarimu nutarta, kad negali bet koks mokslų daktaras tikti visoms
rezidentūros specialybėms, turi būti tos srities mokslų daktaras. Taip pat pasiūlyta patikslinti šį
reikalavimą, nurodant, kad rezidento vadovas nebūtinai turi turėti mokslų daktaro laipsnį, bet gali būti
parengęs mokslinių publikacijų 5 metų bėgyje. Visi pritarė, kad publikacijų rodiklis parodo, kad
specialistas skaito ir domisi tos specialybės naujausiais moksliniais pasiekimais, todėl pasiūlyta prie
kriterijų galimiems rezidentų vadovams ir į anketą įrašyti punktą, kad rezidentų vadovu siekiantis tapti
gydytojas turi būti mokslų daktaras arba turėti parengęs reikšmingų mokslinių publikacijų per 5 metus.
Pažymėta, kad teorinis rezidentų mokymas yra labai svarbus, tad diskutuota, kaip užtikrinti
teorinį jų mokymą nuo Vilniaus nutolusiose rezidentūros bazėse.
Aptartas ir reikalavimas suteikti rezidentams patalpas. Svarstyta, kokios būtent patalpos tai
turėtų būti. Siūloma apibrėžti, kad rezidentas turi turėti savo darbo vietą, nebūtinai atskirą kabinetą.
Pasiūlyta įrašyti prie reikalavimų bazėms sąlygą, kad rezidentui suteikiamos tokios pačios darbo
sąlygos kaip ir bazėje dirbančiam gydytojui, ir kad įstaiga turi užtikrinti rezidentams darbo kodekse
numatytą darbo ir poilsio rėžimą.
Diskutuota dėl reikalavimo bazei turėti biblioteką ir gauti periodinius leidinius. Nutarta, kad tai
yra perteklinis reikalavimas, užtektų galimybės jungtis prie elektroninių duomenų bazių.
Komisijos nariai sutarė, kad pagal posėdyje išsakytas pastabas ir nutarimus būtų parengta
atnaujinta vertinimo anketa (paraiška) ir bendrųjų kriterijų sąrašas. Tuomet nuspręsta kreiptis į SPK su
prašymu parengti specialiuosius kriterijus tos specialybės rezidentūros programai. Kartu atitinkamų
programų komitetams nusiųsti ir šiam posėdžiui pateiktas įstaigų paraiškas, kad jie galėtų jas įvertinti ir
pateikti savo rekomendacijas. Sutarta prašyti SPK surašyti dvi reikalavimų grupes – vienus savo
specialybės rezidentams ir kitus ciklą turintiems kitų specialybių rezidentams.
3. Dėl gautų įstaigų paraiškų svarstymo.
Komisija gavo 15 įstaigų paraiškas:
Nr.
1.

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
UAB “Diagnostinės sistemos” padalinys Paliesiaus
fizinio krūvio terapijos klinika

MIESTAS
VILNIUS

PROGRAMA, CIKLAI
Sporto medicina

2.

UAB “ARTMEDICA”

KAUNAS

Estetinė chirurgija

3.

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras

VISAGINAS

Šeimos medicina

4.

UAB “Gegužių sveikatos centras”

ŠIAULIAI

Šeimos medicina

5.

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

UTENA

Šeimos medicina

6.
7.

VšĮ Alytaus poliklinika
BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

ALYTUS
KLAIPĖDA

Šeimos medicina
Fizinė medicina ir reabilitacija,
Vaikų ligų gydytojas
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8.

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras

KRETINGA

9.

VšĮ Radviliškio ligoninė

10.

VšĮ Ignalinos rajono poliklinika

RADVILIŠKIS Chirurgija, traumatologijaortopedija, anesteziologijareanimatologija, vidaus ligos.
IGNALINA
Šeimos medicina

11.

VšĮ Pakruojo ligoninė

PAKRUOJIS

Vidaus ligų pagrindai, vidaus
ligos

12.
13.

VšĮ Biržų ligoninė
LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinika

BIRŽAI
PALANGA

14.

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

ŠIAULIAI

15.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

KLAIPĖDA

Vidaus ligų ciklai
Psichiatrijos bei Vaikų ir paauglių
psichiatrijos programų ciklai
“Psichoterapija”
Burnos chirurgija, Ortodontija,
Endodontologija, Ortopedinė
odontologija.
Vaikų ligos, Vaikų chirurgija,
Vaikų ortopedijos-traumatologijos
ciklas, vaikų ligų ciklas (šeimos
medicinos), vaikų
endokrinologija, vaikų
kardiologija, vaikų neurologija,
vaikų nefrologija, vaikų
pulmonologija, vaikų intensyvioji
terapija)

Psichiatrija

Nutarta gautų įstaigų paraiškų šiame posėdyje nesvarstyti, kol nėra patvirtintas atnaujintas
bendrųjų reikalavimų sąrašas, o SPK nepateikė rekomendacijų dėl specialiųjų reikalavimų rezidentūros
programoms. Paraiškų svarstymas atidėtas kitiems posėdžiams.
Podiplominių studijų prodekanas prof. V. Kasiulevičius informavo Komisiją, kad skubos tvarka
liepos mėnesį buvo sudaryta sutartis su LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinika, kadangi to
pageidavo Psichiatrijos bei Vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros programų koordinatoriai. Šiuo
metu į minėta kliniką jau yra išvykę keli Vaikų ir paauglių psichiatrijos programos rezidentai.
Komisijos nariai pritarė LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikai suteikti VU rezidentūros bazės
statusą.
Posėdyje nutarta:
1. Pritarti naujai parengtam Komisijos darbo tvarkos aprašui (pridedama).
2. Esamų VU rezidentūros bazių sąrašą pateikti rezidentūros studijų programų komitetams ir
patikslinti, kurių programų rezidentai ir į kurias bazes vyksta, o kurios bazės yra neaktyvios.
3. Atrinkti ir patvirtinti bendruosius bazių vertinimo ir atrankos kriterijus, o dėl specialiųjų
reikalavimų kreiptis į konkrečių rezidentūros studijų programų komitetus, kad šie parengtų
vertinimo anketas konkrečioms rezidentūros programoms ir išoriniams rezidentūros ciklams,
t.y. kitų programų rezidentams.
4. Prie bendrųjų reikalavimų nurodyti, kad rezidento vadovas turi būti būtent tos srities mokslų
daktaras arba būti parengęs reikšmingų tos srities publikacijų per pastaruosius 5 metus.
5. Bendruosiuose reikalavimuose nurodyti, kad įstaiga, siekianti tapti VU rezidentūros baze, turi
užtikrinti rezidentui ne prastesnes darbo sąlygas nei įstaigoje dirbantiems gydytojams ir
užtikrinti LR darbo kodekse numatytą darbo ir poilsio rėžimą.
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6. Iš bendrųjų reikalavimų sąrašo išbraukti reikalavimą įstaigai turėti biblioteką ir gauti
periodinius leidinius, pakeičiant šį punktą nurodant, kad įstaigoje būtų galimybės jungtis prie
elektroninių duomenų bazių.
7. Pagal posėdyje priimtus nutarimus parengti atnaujintą vertinimo anketą (paraišką) ir bendrųjų
reikalavimų sąrašą.
8. Pakeisti paraiškos pavadinimą, nurodant, kad prašoma tapti rezidentūros baze vykdyti ne visą
programą, o tik ciklus.
9. Atidėti gautų paraiškų svarstymą kitam posėdžiui, kuomet bus patvirtinti atnaujinti bendrieji ir
specialieji reikalavimai įstaigoms.
10. Artimiausiu metu peržiūrėti jau esamų VU rezidentūros bazių sutartis ir atitikimą naujiesiems
bazių vertinimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.
11. Atsižvelgus į Psichiatrijos bei Vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros programų
koordinatorių prašymus, pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto
Palangos klinikos tapimui VU rezidentūros baze.

Komisijos pirmininkas

prof. Narūnas Porvaneckas

Posėdžio sekretorė

Jonė Šavreska

