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Rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijai 

Nuolatinės Vilniaus Universiteto rezidentūros bazės 

Nuolatinės Vilniaus Universiteto rezidentūros bazės yra Vilniaus Universiteto ligoninės: VUL 

Santariškių klinikos ir VšĮ VUL Žalgirio klinika; taip pat tos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 

kuriose yra rezidentūros programas vykdančios Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto klinikos, 

katedros, institutai ar jų centrai: Vilniaus Respublikinė Universitetinė ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto 

psichikos sveikatos centras ir Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Kitos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos, teikiančios paraiškas tapti Vilniaus Universiteto rezidentūros bazėmis privalo atitikti visus 

žemiau išvardintus bendruosius ir specialiuosius rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijus. 

Bendrieji rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijai 

Gydytojų rezidentų praktinių įgūdžių lavinimui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti 

pakankamas pacientų konsultacijų, operacijų, manipuliacijų, tyrimų ir kt. procedūrų kiekis, taip pat 

teikiamos visos paslaugos pagal galiojančią atitinkamos specialybės normą. Kiekvienos rengiamos 

specialybės rezidentams gydymo įstaigoje turi būti įrengti gydytojų rezidentų kabinetai, kuriuose 

nuolatinė nemokama prieiga prie interneto ir įrengta gydytojų rezidentų seminarams pritaikyta 

mokymo auditorija. Rezidentūros bazė vienu metu joje dirbantiems jaunesniesiems ir vyresniesiems 

gydytojams rezidentams privalo užtikrinti nepertraukiamą darbo ir mokymosi procesą 12 mėnesių 

per metus. Rezidentūros bazė privalo užtikrinti rengiamos specialybės teorinės rezidentūros 

programos dalies rezidentų mokymą. 

Specialieji rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos kriterijai 

1. Pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje:  

1.1. prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi būti prisirašę 

nemažiau kaip 5 000 pacientų, iš jų vaikų iki 18  metų - nemažiau 15 proc. visų įstaigos 

pacientų; 

1.2. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaiga sveikatos priežiūros 

paslaugas privalo teikti nemažiau kaip 12 val. per parą; 

1.3. pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi dirbti bent vienas 

šeimos gydytojas, apgynęs medicinos mokslų daktaro laipsnį, galintis vadovauti rezidentams 

ir pasirengęs dėstyti teorinę rezidentūros programos dalį. 

 

2. Specializuotoje asmens sveikatos priežiūroje siekiant vykdyti: 

 

2.1. vaikų ir suaugusių chirurgijos profilio rezidentūros programų ciklus asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje privalo būti teikiamos nežemesnės kaip šios antrinio ar/ir tretinio lygio 

stacionarinės paslaugos pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus: chirurgija II,  

abdominalinė chirurgija IIB,  urologija IIB, kraujagyslių chirurgija IIB, krūtinės chirurgija 

IIB, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB, veido ir žandikaulių chirurgija II, burnos 



chirurgija II, oftalmologija III, otorinolaringologija III, neurochirurgija IIIA, širdies 

chirurgija IIIA, o įstaigoje atliekamų operacijų skaičius neturi būti mažesnis kaip 1800 

didžiųjų operacijų per metus. Operacinis aktyvumas įstaigoje negali būti mažesnis negu 80 

proc. 

2.2. vaikų ir suaugusių traumatologijos – ortopedijos rezidentūros programų ciklus asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje privalo būti teikiamos antrinio lygio (ortopedija – 

traumatologija IIB) stacionarinės paslaugos pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo 

reikalavimus,  o įstaigoje atliekamų operacijų skaičius neturi būti mažesnis kaip 1800 

didžiųjų operacijų per metus. Operacinis aktyvumas įstaigoje negali būti mažesnis negu 80 

proc. 

2.3. anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros programos ciklus asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje privalo būti teikiamos antrinio lygio (Reanimacija II) reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos paslaugos pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus, 

anesteziologijos ir reanimacijos skyriuose gydoma nemažiau kaip 1500 pacientų per metus.  

2.4. akušerijos – ginekologijos  rezidentūros programų ciklus asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje privalo būti teikiamos antrinio lygio (ginekologija IIB) stacionarinės paslaugos 

pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus; įstaigoje turi būti nemažiau kaip 1200 

gimdymų per metus; 

2.5.  vidaus ligų profilio rezidentūros programų ciklus asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje privalo būti teikiamos nežemesnės kaip tretinio lygio vidaus ligų, pulmonologijos, 

alergologijos, radiologijos, nefrologijos, reumatologijos, infektologijos, gastroenterologijos, 

genetikos, gerontologijos, psichiatrijos, reabilitacijos, neurologijos, endokrinologijos, 

hematologijos, klinikinės toksikologijos, onkologijos ir dermatologijos stacionarinės 

paslaugos pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, yra 

specializuoti padaliniai, teikiantys visas stacionarines ir ambulatorines paslaugas, pagal 

galiojančias atitinkamų specialybių normas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionare 

gydoma nemažiau kaip 3000 vidaus ligų profilio pacientų per metus. 

2.6. kardiologinius rezidentūros programų ciklus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

privalo būti taikomi šiuolaikiniai širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo būdai: 

visą parą atliekamas širdies vainikinių arterijų kraujotakos perkateterinis atkūrimas bei 

teikiama  kardiochirurginė pagalba ( EBSC** reikalavimas). 

2.7. vaikų ligų rezidentūros programų ciklus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje privalo 

būti teikiamos nežemesnės kaip tretinio lygio vaikų ligų, vaikų kardiologijos, vaikų 

pulmonologijos, vaikų alergologijos, vaikų nefrologijos, vaikų reumatologijos, vaikų 

infekcinių ligų, vaikų gastroenterologijos, vaikų hematologijos, vaikų endokrinologijos ir 

vaikų neurologijos stacionarinės paslaugos pagal SAM nustatytus paslaugų teikimo 

specialiuosius reikalavimus, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaikų ligų stacionare 

gydomų pacientų skaičius negali būti mažesnis negu 3000 vaikų per metus.  

2.8. asmens sveikatos priežiūros įstaiga sveikatos priežiūros paslaugas privalo teikti visą 

parą.; 

2.9. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ketinančioje vykdyti vaikų ligų, anesteziologijos 

ir reanimatologijos ir chirurgijos rezidentūros programų ciklus turi dirbti bent vienas 

atitinkamos srities specialistas, apgynęs medicinos mokslų daktaro laipsnį, galintis 

vadovauti rezidentams ir pasirengęs dėstyti teorinę rezidentūros programos dalį. 
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