VILNIAUS UNIVERSITETO
REZIDENTŪROS BAZIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJA
PROTOKOLAS
2020-11-26 Nr. (1.3.) 150000-KP-175
Vilnius
Posėdžio pradžia 2020-11-26 15:00 val.
Posėdžio pabaiga 2020-11-26 16:00 val.
Pirmininkas – Komisijos pirmininkas prof. Juozas Raistenskis.
Sekretorė – studijų kokybės specialistė Jonė Šavreska.
Balsavę Komisijos nariai (6 iš 9, kvorumas yra): Vytautas Kasiulevičius, Andrius Klimašauskas,
Tomas Poškus, Juozas Raistenskis, Laimonas Uščinas, Sonata Varvuolytė.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, siekiančių tapti Vilniaus universiteto rezidentūros
bazėmis, paraiškų svarstymo.
2. Dėl Vilniaus universiteto rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijų.

1. SVARSTYTA. Dėl įstaigų, siekiančių tapti Vilniaus universiteto rezidentūros bazėmis,
paraiškų svarstymo.
Posėdyje svarstytos ssmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktos paraiškos tapti Vilniaus
universiteto rezidentūros (internatūros) bazėmis. Kiekvieną paraišką taip pat apsvarstė atitinkamos
rezidentūros studijų programos komitetas (toliau – RSPK), gauti RSPK protokolai. Posėdyje vertintos
šios paraiškos:
Nr.
1.

2.

Įstaiga
VšĮ Centro poliklinika
VšĮ Antakalnio poliklnikia
VšĮ Karoliniškių poliklinika
VšĮ Šeškinės poliklinika
VšĮ Vilniaus rajono centrinė
poliklinika
VšĮ Abromiškių reabilitacijos
ligoninė

Rezidentūros programa, ciklas/-ai
Odontologijos (ikidiplominių) studijų programos
praktikai
(INTERNATŪRAI)

Fizinė medicina ir reabilitacija:
- Nervų ligomis sergančiųjų fizinė medicina ir
reabilitacija (pritarta)
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3.
4.

5.
6.

AB Achema filialas Achemos
poliklinika
VšĮ Kretingos psichikos sveikatos
centras

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos
stotis
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

- Judėjimo atramos aparato ligomis sergančiųjų bei
traumas patyrusiųjų fizinė medicina ir reabilitacija
(pritarta)
- Širdies ir kraujagyslių ligomis bei kvėpavimo ligomis
sergančiųjų fizinė medicina ir reabilitacija (pritarta)
- Fizinė medicina ir reabilitacija pediatrijoje (pritarta)
Darbo medicina:
- Profesinės ligos
Psichiatrija:
- Pirminė psichikos sutrikimų priežiūra
Vaikų ir paauglių psichiatrija:
- Ambulatorinės pagalbos principai vaikų ir paauglių
psichiatrijoje (kodas LMR4-C13)
Skubioji medicina:
- Skubioji medicina ir profesinis tobulinimasis
Kardiologija:
- Perkateterinės kardioangiografinės intervencijos I
- Perkateterinės kardioangiografinės intervencijos II
- Perkateterinės kardioangiografinės intervencijos
(pasirenkamasis)
- Perkateterinės intervencijos (iki 2017 m.)
- Intervencinė kardiologija: perkateterinės intervencijos
(iki 2017 m.)
Vidaus ligos:
- Kardiologija
Endokrinologija:
- Klinikinė kardiologija, intensyvi bei skubi terapija
(klinikinė kardiologija ir intensyvioji kardiologija,
intensyvioji terapija, skubi terapija)
Pulmonologija:
- Klinikinė kardiologija ir intensyvioji kardiologija
Nefrologija:
- Kardiologija ir reanimacija
Gastroenterologija:
- Kardiologija ir reanimacija
Šeimos medicina:
- Kardiologija
Reumatologija:
- Terapinių modulių ciklas: Klinikinė kardiologija.
Neurologija. Nefrologija
Hematologija:
- Kardiologija ir intensyvioji kardiologija
Chemoterapinė onkologija:
- Kardiologija ir intensyvioji kardiologija
Neurologija:
- Kardiologija
Dermatovenerologija:
- Kardiologija
Alergologija ir klinikinė imunologija:
- Vidaus ligos (kardiologija, gastroenterologija, klinikinė
hematologija, reumatologija)
Geriatrija:
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7.

VšĮ Respublikinė Panevėžio
ligoninė

- Klinikinė kardiologija
Infekcinės ligos:
- Klinikinė kardiologija ir intensyvi kardiologija
Širdies chirurgija:
- Kardiologija
Darbo medicina:
- Kardiologija ir reanimatologija
Dietologija:
- Kardiologija
Radioterapinė onkologija:
- Kardiologija ir reanimacija
Vaikų chirurgija:
- Abdominalinė vaikų chirurgija (pusę ciklo)
- Vaikų pūlinė chirurgija (pusę ciklo)
Nefrologija:
- terapinės specialybės gali vykdyti Nefrologijos ciklą
Vidaus ligos:
- Visapusė vidaus ligų gydytojo praktika, 6 kr.
- Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 6 kr. (visų
terapinių specialybių I-II metų rezidentams)

8.
9.

VšĮ Respublikinė Panevėžio
ligoninė
VšĮ Visagino pirminės sveikatos
priežiūros centras

10.

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

11.

VšĮ Alytaus poliklinika

12.
13.

VšĮ Utenos pirminės sveikatos
priežiūros centras
UAB "Medicinos namai šeimai"

14.

UAB "Medicinos namai"

15.

VšĮ Zarasų rajono savivaldybės
PSPC

16.

VšĮ Ignalinos rajono poliklinika

Geriatrija:
- Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 12 kr.
Laboratorinė medicina
Šeimos medicina
Psichiatrija:
- Pirminė sveikatos priežiūra (1 m. pasirenkamasis)
- Pirminė psichikos sutrikimų priežiūrą (3 m.,
privalomas)
Burnos chirurgija
Ortodontija
Endodontologija
Ortopedinė odontologija
Šeimos medicina:
- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
Šeimos medicina:
- Šeimos medicina
Šeimos medicina:
- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
Šeimos medicina:
- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
Šeimos medicina:
- Šeimos medicinos pagrindai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
Šeimos medicina:
- Šeimos medicinos pagrindai
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17.

VšĮ Radviliškio rajono PSPC

18.

VšĮ Dainų PSPC

19.

UAB “Gegužių sveikatos centras”

20.

LR vidaus reikalų ministerijos
Medicinos centras

21.

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių
namai

22.

UAB “MediCa klinika”

- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
Šeimos medicina:
- Šeimos medicina
- Darbo medicina
Šeimos medicina
- Šeimos medicina
Šeimos medicina:
- Šeimos medicinos pagrindai
- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika
- Šeimos medicina
Fizinė medicina ir reabilitacija:
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai
- Medicininės reabilitacijos priemonės: kineziterapija,
ergoterapija
- Nervų ligomis sergančiųjų fizinė medicina ir
reabilitacija
- Judėjimo atramos aparato ligomis sergančiųjų bei
traumas patyrusiųjų fizinė medicina ir reabilitacija
Fizinė medicina ir reabilitacija:
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai
- Medicininės reabilitacijos priemonės: kineziterapija,
ergoterapija
- Nervų ligomis sergančiųjų fizinė medicina ir
reabilitacija
- Medicininės reabilitacijos priemonės: fizikiniai
veiksniai
- Judėjimo atramos aparato ligomis sergančiųjų bei
traumas patyrusiųjų fizinė medicina ir reabilitacija
- Kitų organų ir sistemų ligų ir pažeidimų bei specifinių
būklių, sukeliančių negalią, fizinė medicina ir
reabilitacija
- Fizinė medicina ir reabilitacija pediatrijoje
Šeimos medicina:
- Praktiniai šeimos gydytojo įgūdžiai
- Visapusė šeimos gydytojo praktika

Kilo diskusijų dėl Vilniaus universiteto Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos komisijos darbo
tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano 2019 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. (1.1) 150000-DV-68, (toliau – Aprašas) 2 priedo ir jame išdėstytų bendrųjų rezidentūros
bazių vertinimo ir atrankos kriterijų. Pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą numatyta, kad rezidento vadovu
atrinktoje ir patvirtintoje rezidentūros bazėje gali būti tik sveikatos priežiūros specialistas, apgynęs
atitinkamos srities mokslų daktaro laipsnį arba per paskutinius 5 metus parengęs reikšmingų publikacijų
specialybės tema. Komisijos nariai diskutavo, ar tai nėra perteklinis reikalavimas rezidento vadovui,
kadangi jokiuose rezidentūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokio reikalavimo nėra įtvirtinta, be
to, ne visi esami rezidentų vadovai tenkintų numatytą reikalavimą. Pastebėta, kad toks 2 priedo 2 punktas
kaip yra dabar, praktiškai nepalieka galimybės akredituoti naujų rezidentūros bazių, nes dauguma
netenkintų minėto reikalavimo rezidento vadovui. Todėl siūloma atsisakyti reikalavimo rezidento
vadovui turėti mokslo laipsnį, vietoj to pakoreguoti Aprašo 2 priedo 4 punktą, jį papildant, kad jei ciklą
sudaro ir teorinė dalis, ją dėstyti gali tik mokslų laipsnį turintis rezidento vadovas, o jeigu tokio vadovo
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rezidentūros bazėje nėra, tuomet teorinę dalį rezidentas turi atlikti pagrindinėje bazėje arba jam turi būti
suteikta galimybė teoriniuose užsiėmimuose dalyvauti nuotoliniu būdu.
Diskutuota dėl internatūros bazių, kadangi rezidentūros bazių sąrašas pilnai nėra tinkamas
internatūros bazėms. Diskutuota dėl internatūros bazių atrankos: kaip jas reikėtų atrinkti, pagal kokius
reikalavimus, kaip patvirtinti. Nutarta, kad internatūros bazių paraiškas turėtų svarstyti Medicinos
krypties studijų programos komitetas, o pritarus SPK, jos būtų svarstomas Rezidentūros bazių vertinimo
ir atrankos komisijoje.
Pasiūlyta visas gautas paraiškas tvirtinti atsižvelgiant į RSPK protokoluose suformuluotus
nutarimus (Pritarta/Nepritarta). Atsižvelgus į anksčiau šiame posėdyje Komisijos priimtą nutarimą dėl
reikalavimo rezidento vadovui turėti mokslo daktaro laipsnį atsisakymo, nutarta pritarti Šeimos
medicinos SPK protokolui ir tvirtinti VU rezidentūros bazėmis tas įstaigas, kurios atitiko visus
reikalavimus, išskyrus rezidento vadovo, turinčio mokslo daktaro laipsnį, nuostatas.
NUTARTA:
1. Pakeisti Vilniaus universiteto Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijų, patvirtintų
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. (1.1) 150000DV-68, (toliau – Aprašas), 2 ir 4 punktus ir juos išdėstyti taip:
1.1.“2. Rezidento vadovu gali būti skiriamas Įstaigoje dirbantis sveikatos priežiūros specialistas,
turintis ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą pagal profesinę kvalifikaciją.”;
1.2.“4. Įstaiga turi suteikti tinkamas sąlygas rezidentui studijuoti, mokytis ir tobulėti (suteikti
nemokamą interneto prieigą, galimybę naudotis prieiga prie mokslinių ir edukacinių duomenų
bazių, gydytojų rezidentų teoriniams mokymams pritaikyta patalpa, galimybė vykti į
komandiruotes, stažuotes ar kursus). Rezidentūros bazėje lygiagrečiai turi vykti su praktine
dalimi susiję teoriniai užsiėmimai, kuriuos vesti gali tik rezidento vadovas, apgynęs
atitinkamos srities mokslų daktaro laipsnį arba per paskutinius 5 metus parengęs reikšmingų
publikacijų specialybės tema. Jeigu rezidentūros bazėje tokio vadovo nėra, rezidentui turi būti
užtikrinta galimybė teorinius užsiėmimus atlikti pagrindinėje rezidentūros bazėje arba
dalyvauti juose nuotoliniu būdu.
2. Tvirtinti šias Asmens sveikatos priežiūros įstaigas Vilniaus universiteto rezidentūros bazėmis:
2.1.VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė (Fizinė medicina ir reabilitacija);
2.2.AB Achema filialas Achemos poliklinika (Darbo medicina);
2.3.VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras (Vaikų ir paauglių psichiatrija/ Psichiatrija);
2.4.VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (Skubioji medicina);
2.5.VšĮ Alytaus poliklinika (Šeimos medicina);
2.6.VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Šeimos medicina);
2.7.VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (Psichiatrija);
2.8.VšĮ Zarasų rajono savivaldybės PSPC (Šeimos medicina);
2.9.VšĮ Ignalinos rajono poliklinika (Šeimos medicina);
2.10. VšĮ Radviliškio rajono PSPC (Šeimos medicina);
2.11. VšĮ Dainų PSPC (Šeimos medicina);
2.12. UAB “MediCa klinika” (Šeimos medicina).
3. Tvirtinti šias Asmens sveikatos priežiūros įstaigas Vilniaus universiteto Odontologijos krypties
internatūros bazėmis:
3.1.VšĮ Centro poliklinika;
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3.2.VšĮ Antakalnio poliklnika;
3.3.VšĮ Karoliniškių poliklinika;
3.4.VšĮ Šeškinės poliklinika;
3.5.VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.
4. Tvirtinti šių akredituotų Vilniaus universiteto rezidentūros bazių paraiškas vykdyti naujus
rezidentūros studijų programų ciklus:
4.1.VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė (Ciklai: Perkateterinės kardioangiografinės intervencijos I;
Perkateterinės kardioangiografinės intervencijos II; Perkateterinės kardioangiografinės
intervencijos (pasirenkamasis); Perkateterinės intervencijos (iki 2017 m.); Intervencinė

kardiologija: perkateterinės intervencijos (iki 2017 m.); Kardiologija; Klinikinė
kardiologija; Klinikinė kardiologija ir intensyvioji kardiologija; Kardiologija ir
reanimacija).
4.2.VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (Ciklai: Abdominalinė vaikų chirurgija; Vaikų
pūlinė chirurgija; Nefrologija; Visapusė vidaus ligų gydytojo praktika; Vidaus ligų
diferencinė diagnostika).
5. Netvirtinti šių Asmens sveikatos priežiūros įstaigų Vilniaus universiteto rezidentūros bazėmis
dėl neatitikimo Vilniaus universiteto rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos bendriesiems ir/ar
specialiesiems kriterijams:
5.1.VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (Šeimos medicina);
5.2.VšĮ Šiaulių centro poliklinika (Burnos chirurgija / Ortodontija / Endodontologija /
Ortopedinė odontologija);
5.3.UAB "Medicinos namai šeimai" (Šeimos medicina);
5.4.UAB "Medicinos namai" (Šeimos medicina);
5.5.UAB “Gegužių sveikatos centras” (Šeimos medicina);
5.6.LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (Fizinė medicina ir reabilitacija);
5.7.BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (Fizinė medicina ir reabilitacija);
5.8.VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (Laboratorinė medicina).

Komisijos pirmininkas

prof. Juozas Raistenskis

Posėdžio sekretorė

Jonė Šavreska

