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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL MEDICINOS PRAKTIKOS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

2004 m. birželio 28 d. Nr. V-469
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr.  102-
2313; 2004, Nr. 68-2365) 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis:

1. T v i r t i n u  Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduotos ir/ar perregistruotos pirminės medicinos

praktikos licencijos verstis gydytojo praktika ir specializuotos medicinos praktikos licencijos (toliau
–  licencijos)  verstis  atitinkama  gydytojo  specialisto  praktika,  kurios  profesinė  kvalifikacija  yra
nurodyta Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąraše, suteikia teisę licencijos turėtojui
tik iki nurodytos datos verstis medicinos praktika pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją;

2.2.  baigiantis  šio  įsakymo  2.1  punkte  nurodytų  licencijų  galiojimo  ar  perregistravimo
terminui, bet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui (rekomenduojama dviem – trims mėnesiams) iki
šio  termino  pabaigos,  licencijos  turėtojas  privalo  Medicinos  praktikos  licencijavimo  taisyklių
nustatyta tvarka kreiptis į licencijas išduodančią instituciją dėl naujo pavyzdžio medicinos praktikos
licencijos išdavimo ir kartu su paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad per praėjusius penkerius metus teisės aktų nustatyta tvarka buvo tobulinama
gydytojo profesinė kvalifikacija ir buvo teisėtai verčiamasi medicinos praktika, bei grąžinti turėtos
licencijos arba jos dublikato originalą;
2.3. Neteko galios nuo 2004-10-10
Punkto naikinimas:
Nr. V-681,
2004-09-29,
Žin. 2004,
Nr.
149-5427 (2004-10-09), i. k. 1042250ISAK000V-681        X

2.4. Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašas gali būti papildomas nauja
profesine  kvalifikacija  Lietuvos  sveikatos  mokslų  universitetui  arba  Vilniaus  universitetui
įregistravus atitinkamą profesinę kvalifikaciją suteikiančią rezidentūros studijų programą Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registre ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustačius gydytojo
rengimo tokioje rezidentūroje trukmę. 
Punkto pakeitimai:
Nr. V-873,
2015-07-24,
paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11900            X

2.5.  gydytojo  veido  ir  žandikaulių  chirurgo  profesinė  kvalifikacija  įgyjama  baigus
vientisąsias  universitetines  medicinos  studijas  ir  penkerių  metų  trukmės  veido  ir  žandikaulių
chirurgijos rezidentūrą; 
Papildyta punktu:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6BF158B40A36
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b7840039a711e5aee6f3ae4a9cfa2d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.BA68DDB801DE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4095D47B10F2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10E8E285740C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10E8E285740C


Nr. V-317,
2005-04-27,
Žin., 2005, Nr.
58-2039 (2005-05-07), i. k. 1052250ISAK000V-317        X

2.6.  medicinos  gydytojas,  įgijęs  gydytojo  veido  ir  žandikaulių  chirurgo  profesinę
kvalifikaciją (specialybę), prilyginamas gydytojui veido ir žandikaulių chirurgui. 
Papildyta punktu:
Nr. V-317,
2005-04-27,
Žin., 2005, Nr.
58-2039 (2005-05-07), i. k. 1052250ISAK000V-317        X

2.7. asmenys, kurie turi galiojančią medicinos praktikos licenciją ir Vilniaus universiteto ar
Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto išduotą bendrai  universitetų nustatytos  trukmės  įvadinio
vaikų alergologijos kurso baigimo pažymėjimą arba jam prilygintą Sveikatos apsaugos ministerijos
išduotą sertifikatą verstis gydytojo vaikų alergologo praktika ir per pastaruosius 5 metus ne mažiau
kaip  3  metus  vertėsi  gydytojo  vaikų  alergologo  siaura  medicinos  praktika,  laikomi  įgijusiais
gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-873,
2015-07-24,
paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11900        X

2.8. asmenys, kurie turi galiojančią medicinos praktikos licenciją ir Vilniaus universiteto ar
Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto išduotą bendrai  universitetų nustatytos  trukmės  įvadinio
vaikų  reumatologijos  kurso  baigimo  pažymėjimą  arba  jam  prilygintą  Sveikatos  apsaugos
ministerijos išduotą sertifikatą verstis gydytojo vaikų reumatologo praktika ir per pastaruosius 5
metus  ne  mažiau  kaip  3  metus  vertėsi  gydytojo  vaikų  reumatologo  siaura  medicinos  praktika,
laikomi įgijusiais gydytojo vaikų reumatologo profesinę kvalifikaciją. 
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-873,
2015-07-24,
paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11900        X

3. P a v e d u:
3.1. Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriui iki 2004 m. spalio 1 d. parengti tvarkos

aprašą, kuriame bus nustatyta, kaip šio įsakymo 2.3 punkte nurodytų sertifikatų, licencijų turėtojai
galės verstis turimame sertifikate, licencijoje nurodyta veikla nuo 2005 m. sausio 1 d.;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal kuravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b7840039a711e5aee6f3ae4a9cfa2d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b7840039a711e5aee6f3ae4a9cfa2d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E3C8A627A8E8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E3C8A627A8E8


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-469 

MEDICINOS PRAKTIKOS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Profesinė kvalifikacija Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma

1. Medicinos gydytojas medicina vientisosios 
studijos

2. Šeimos gydytojas šeimos medicina rezidentūra
3. Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas alergologija ir klinikinė imunologija rezidentūra
4. Gydytojas onkologas chemoterapeutas chemoterapinė onkologija rezidentūra
5. Darbo medicinos gydytojas darbo medicina rezidentūra
6. Gydytojas dermatovenerologas dermatovenerologija rezidentūra
7. Gydytojas dietologas dietologija rezidentūra
8. Gydytojas endokrinologas endokrinologija rezidentūra
9. Gydytojas gastroenterologas gastroenterologija rezidentūra
10. Gydytojas geriatras geriatrija rezidentūra
11. Gydytojas hematologas hematologija rezidentūra
12. Infekcinių ligų gydytojas infekcinės ligos rezidentūra
13. Gydytojas kardiologas kardiologija rezidentūra
14. Klinikinės toksikologijos gydytojas klinikinė toksikologija rezidentūra
15. Gydytojas nefrologas nefrologija rezidentūra
16. Gydytojas neurologas neurologija rezidentūra
17. Gydytojas pulmonologas pulmonologija rezidentūra
18. Gydytojas onkologas radioterapeutas radioterapinė onkologija rezidentūra
19. Gydytojas reumatologas reumatologija rezidentūra
20. Vidaus ligų gydytojas vidaus ligos rezidentūra
21. Gydytojas neonatologas vaikų ligos ir neonatologija rezidentūra
22. Gydytojas vaikų endokrinologas vaikų ligos ir vaikų endokrinologija rezidentūra
23. Gydytojas vaikų gastroenterologas vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija rezidentūra
24. Gydytojas vaikų hematologas vaikų ligos ir vaikų hematologija rezidentūra
25. Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija rezidentūra
26. Gydytojas vaikų kardiologas vaikų ligos ir vaikų kardiologija rezidentūra
27. Gydytojas vaikų nefrologas vaikų ligos ir vaikų nefrologija rezidentūra
28. Gydytojas vaikų neurologas vaikų ligos ir vaikų neurologija rezidentūra
29. Gydytojas vaikų pulmonologas vaikų ligos ir vaikų pulmonologija rezidentūra
30. Vaikų ligų gydytojas vaikų ligos rezidentūra
31. Abdominalinės chirurgijos gydytojas abdominalinė chirurgija rezidentūra
32. Gydytojas chirurgas chirurgija rezidentūra
33. Gydytojas kraujagyslių chirurgas kraujagyslių chirurgija rezidentūra
34. Gydytojas krūtinės chirurgas krūtinės chirurgija rezidentūra
35. Gydytojas neurochirurgas neurochirurgija rezidentūra
36. Gydytojas ortopedas traumatologas ortopedija ir traumatologija rezidentūra
37. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos 

gydytojas
plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija rezidentūra

38. Gydytojas širdies chirurgas širdies chirurgija rezidentūra
39. Gydytojas urologas urologija rezidentūra
40. Gydytojas vaikų chirurgas vaikų chirurgija rezidentūra
41. Gydytojas akušeris ginekologas akušerija ir ginekologija rezidentūra
42. Gydytojas anesteziologas reanimatologas anesteziologija ir reanimatologija rezidentūra
43. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas fizinė medicina ir reabilitacija rezidentūra
44. Gydytojas oftalmologas oftalmologija rezidentūra
45. Gydytojas otorinolaringologas otorinolaringologija rezidentūra
46. Gydytojas psichiatras psichiatrija rezidentūra
47. Sporto medicinos gydytojas sporto medicina rezidentūra
48. Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras vaikų ir paauglių psichiatrija rezidentūra
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49. Gydytojas genetikas genetika rezidentūra
50. Laboratorinės medicinos gydytojas laboratorinė medicina rezidentūra
51. Gydytojas patologas patologija rezidentūra
52. Gydytojas radiologas radiologija rezidentūra
53. Teismo medicinos gydytojas teismo medicina rezidentūra
54. Gydytojas veido ir 

žandikaulių chirurgas
Veido ir žandikaulių chirurgija rezidentūra

55. Gydytojas vaikų alergologas vaikų ligos ir vaikų alergologija rezidentūra
56. Vaikų infekcinių ligų gydytojas vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos rezidentūra
57. Gydytojas vaikų reumatologas vaikų ligos ir vaikų reumatologija rezidentūra
58. Skubiosios medicinos gydytojas skubioji medicina rezidentūra
59. Gydytojas klinikinis farmakologas klinikinė farmakologija rezidentūra

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-317,
2005-04-27,
Žin., 2005, Nr.
58-2039 (2005-05-07), i. k. 1052250ISAK000V-317            X
Nr. V-873,
2015-07-24,
paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11900            X
Nr. V-838,
2016-06-23,
paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17773            X

Pakeitimai:

1.

                    Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  Įsakymas
                
Nr.  V-681,
2004-09-29,
Žin.,  2004,  Nr.
149-5427 (2004-10-09), i. k. 1042250ISAK000V-681                
Dėl  sveikatos  apsaugos  ministro  2004 m.  birželio  28  d.  įsakymo Nr.  V-469  "Dėl  Medicinos  praktikos  profesinių
kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

                    Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  Įsakymas
                
Nr.  V-317,
2005-04-27,
Žin.,  2005,  Nr.
58-2039 (2005-05-07), i. k. 1052250ISAK000V-317                
Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr. V-469 "Dėl Medicinos
praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

3.

                    Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  Įsakymas
                
Nr.  V-873,
2015-07-24,
paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11900                
Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr. V-469 „Dėl  Medicinos
praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b7840039a711e5aee6f3ae4a9cfa2d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E3C8A627A8E8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.BA68DDB801DE
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fdde01703d2811e6bcc5c96b48152012
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b7840039a711e5aee6f3ae4a9cfa2d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E3C8A627A8E8


4.

                    Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  Įsakymas
                
Nr.  V-838,
2016-06-23,
paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17773                
Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr. V-469 ,,Dėl Medicinos
praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fdde01703d2811e6bcc5c96b48152012

