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MISIJA – ETAPINĖMIS KOMPETENCIJOMIS GRĮSTA REZIDENTŪRA LIETUVOJE 

REZULTATAS: 

Rezidentūra – pakopinis jaunojo gydytojo rengimo procesas, kurio rezultatas – šiuolaikinis medicinos 

ekspertas.  

 

NAUDA: 

• Užtikrinamas pakopinis rezidentų kompetencijų augimas ir adekvatus gydytojų pa(si)ruošimas 

savarankiškam darbui. Standartizuoti jaunojo gydytojo įgyjamų kompetencijų etapai; 

• Pasiekiamas didesnis paslaugų prieinamumas; 

• Skatinamas jaunųjų gydytojų savarankiškumas, pasitenkinimas ir pasididžiavimas pasirinkta 

profesija; 

• Aiškėja rezidentų kompetencijų ir teisinės atsakomybės ribos; 

• Galima objektyviai apskaičiuoti, kiek rezidentų gali rengti tam tikra rezidentūros bazė (pagal 

reikalingų atlikti procedūrų/prižiūrėti pacientų skaičių); 

• Atsiranda poreikis sukurti mechanizmą medicinos studentų ir gydytojų poreikiui apskaičiuoti. 

 

PAGRINDINIAI TIKSLAI: 

1. Rezidentūros metu įgyjamos kompetencijos patvirtinamos atitinkamu sertifikatu, gydytojui 

rezidentui pabaigus (ir/ar išlaikius atitinkamą įvertinimą) atskirą studijų ciklą ar modulį; 

2. Turėdamas kompetenciją patvirtinantį sertifikatą, gydytojas rezidentas gali prižiūrėti atitinkamus 

pacientus ar atlikti atitinkamas procedūras savarankiškai. Jeigu gydymo ar procedūros atlikimo 

eigoje išaiškėja, jog kompetencijos poreikis viršija gydytojo rezidento pasirengimą – jis visuomet 

gali konsultuotis su prižiūrinčiu gydytoju ar perleisti paciento priežiūrą.  

3. Kompetencijų etapai skirstomi pagal rezidentūros kursą. T. y. pirmas kursas yra pirmas etapas, 

antras kursas – antras etapas ir t.t. Kompetencijų etapai žymimi atitinkamai R1, R2, R3.  

4. Su kiekvienu kompetencijų etapu, rezidento atlyginimas didėja viena antrąja (1/2) bazinio 

dydžio, taikomo apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės 

tarnautojų pareigines algas.  

Papildomos lėšos atlyginimams yra skiriamos iš ligoninės (rezidentūros bazės) atlyginimų fondo. 

Didėjant rezidento kompetencijai, daugėja jo savarankiškai atliekamų procedūrų ir prižiūrimų 
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pacientų kiekiai, todėl yra uždirbamos papildomos pajamos ligoninei (rezidentūros bazei) iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo.  

5. Visose Lietuvos rezidentūros bazėse yra suvienodinami standartai, suteikiant gydytojams 

rezidentams pagal medicinos gydytojo normą priklausančias kompetencijas.  

 

REIKALINGI ŽINGSNIAI: 

1. Pakeisti gydytojų rengimą reglamentuojančius teisės aktus, įgalinant etapines rezidentų 

kompetencijas Lietuvoje. 

Atliktus įstatyminės bazės pakeitimus, jau dabar egzistuojantys rezidentūros studijų programų 

aprašai įgalintų gydytojų rezidentų etapines kompetencijas.  

Teisės aktai, kuriuos reikia tobulinti: Medicinos praktikos įstatymas, Pacientų teisių ir žalos 

atlyginimo įstatymas, Vyriausybės nutarimas dėl gydytojų rengimo, SAM įsakymas dėl pavyzdinių 

pareigybinių nuostatų.  

2. Keisti rezidentūros programas, jas orientuojant į kompetencijomis grįstą mokymo koncepciją. 

Siekiant kuo geresnės gydytojų rengimo kokybės Lietuvoje, reikėtų keisti egzistuojančias studijų 

programas, jas orientuojant į kompetencijomis grįstą mokymą, kuris turi išplaukti iš visuomenės 

poreikio ir tarptautinių medicininės edukacijos rekomendacijų. 

3. Užtikrinti adekvačią rezidentų vertinimo ir egzaminavimo tvarką. 

Siekiant, kad etapinės kompetencijos būtų įgyjamos sklandžiai, reikalingi periodiniai rezidentų įgytų 

įgūdžių įvertinimai. Tokie įvertinimai turėtų vykti pabaigus studijų ciklą ar modulį bei pereinant iš 

vieno kompetencijos etapo į kitą (t. y. pabaigus rezidentūros kursą). Vertinimo tvarka yra nustatoma 

atskirų rezidentūros programų komitetų.  

Siektina, kad baigiamųjų rezidentūros egzaminų komisijose dalyvautų daugiau SAM atstovų, gydytojų 

specialistų delegatų, tarptautinių ir išorinių įstaigų ar organizacijų ekspertų.  

4. Užtikrinti adekvačią rezidentūros bazių ir rezidentų vadovų akreditavimo tvarką. 

Dabartinis rezidentų pasiskirstymas Lietuvos rezidentūros bazėse yra netolygus, o tai sąlygoja 

prastesnį paslaugų prieinamumą gyventojams bei apriboja galimybes rezidentams įgyti būtinas 

kompetencijas.  

Reikalingi pokyčiai rezidentūros bazių akreditavimo tvarkoje, kurie užtikrintų skaidrų ir kokybišką 

rezidentūros bazių akreditavimą, orientuojantis į etapines kompetencijas, kurias galima įgyti 

atitinkamo lygio ligoninėse. Reikia pakeisti dabartinę nuostatą, jog rezidentūros bazėje turi būti 

universiteto darbuotojas. Siūlome rezidento vadovu vadinti su gydytoju rezidentu dirbantį ir jį 

prižiūrintį gydytoją specialistą. Rezidentūros vadovu – visą rezidento studijų procesą kuruojantį 

asmenį, dirbantį universitete, su kurio galėtų vykti virtualūs seminarai ar konsultacijos, net ir 

rezidentui dirbant bet kokioje rezidentūros bazėje. 

5. Užtikrinti rezidentų mokytojų pa(si)ruošimą etapinėmis kompetencijomis grįstoms 

rezidentūros studijoms.  



 

 

Asmenys, atsakingi už rezidentų mokymą bei rezidentūros kokybę (rezidentų/rezidentūros vadovai) 

nėra specialiai ruošiami/akredituojami šiam darbui.  

Reikalinga tvarka, kuri užtikrintų, kad akredituotose rezidentūros bazėse dirbantiems gydytojams 

vyktų periodiniai medicininės edukacijos ir su ja susijusių kompetencijų mokymai. Norint pratęsti 

akreditaciją dirbti su rezidentais, per numatytą laiko tarpą reiktų surinkti atitinkamą edukacinės 

kompetencijos valandų skaičių (pvz. 40 val. per 5 metus). 

Reiktų peržiūrėti rezidento vadovo sąvoką ir atsakomybes. Šiuo metu nėra atskirai įvardijami 

gydytojai praktikai, kurie dirba su rezidentais ir moko juos, jų nėra universitetinėje struktūroje.  

Šiuo metu už rezidentų mokymą atlygį gauna tik universiteto darbuotojai. Reikia finansavimo 

mechanizmo, kuris leistų ŠMM skiriamas lėšas rezidentų ruošimui skirti gydytojams praktikams per 

ligoninės atlyginimą. Atlygis turėtų būti motyvuojantis.  

Investicijos į rezidentų mokytojų kompetencijas (minkštąjį kapitalą) turi tapti valstybės ir universitetų 

prioritetu. Tokie kursai kaip Teach the Teachers (TTT) turi tapti standartu su rezidentais dirbantiems 

gydytojams. Valstybinis sektorius, universitetai, nevyriausybinės organizacijos ir medicinos industrija 

turi bendradarbiauti užtikrinant medicininės edukacijos kultūros plėtrą ir augimą. 

6. Visuotinai priimti ir taikyti struktūrizuotus grįžtamojo ryšio klausimynus kaip viena iš rodiklių 

rezidentų mokytojo darbo kokybei vertinti.  

Norint užtikrinti rezidentų rengimo kokybę ir rezidentų vadovų kompetenciją, tikslinga taikyti 

grįžtamojo ryšio įrankius (tokius kaip EFFECT) visose rezidentūros bazėse. Rezidentų vadovai, kurių 

įvertinimai sistemingai būtų neigiami, negalėtų pretenduoti į darbą (bei atlygį) su rezidentais.  

7. Siekiant užtikrinti kokybišką rezidentų rengimą, korupcijos suvaldymas medicinos sistemoje 

turėtų tapti prioritetiniu uždaviniu 

Korupcija iškraipo paciento-gydytojo santykį, o tai savo ruožtu labai neigiamai įtakoja gydytojo-

rezidento bendradarbiavimą ir rezidento galimybes mokytis savarankiškai atliekant būtinoms 

kompetencijoms įgyti reikalingas procedūras. 
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