LSMU rezidentūros bazės pagal rezidentūros studijų programas
Abdominalinė chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

Programa / Ciklas/ ECTS kreditai
Abdominalinės chirurgijos rezidentūros programai ar
atskiriems jos ciklams
Abdominalinės chirurgijos rezidentūros programai ar
atskiriems jos ciklams, 8 rezidentai

II-III-IV studijų programos metams (ciklams po 18-30
ECTS kreditų)
II-III-IV studijų programos metams (ciklams po 18-30
ECTS kreditų)

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Abdominalinės chirurgijos rezidentūros programai ir atskiriems
jos ciklams

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Abdominalinės chirurgijos rezidentūros programai ar
atskiriems jos ciklams

Chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Chirurgijos rezidentūros programai ar atskiriems jos ciklams

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

Bendroji ir urgentinė chirurgija, 4 mėn+ 2 mėn. rezidento
pasirinkimu, 8 rezidentai

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

II-III-IV studijų programos metams (ciklams po 18-30
kreditų)
II-III-IV studijų programos metams (ciklams po 18-30
kreditų)
Chirurgijos rezidentūros programai ar atskiriems jos
ciklams
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui iki 6 mėn.
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui iki 6 mėn.
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui iki 6 mėn.
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui iki 6 mėn.
Bendrosios ir urgentinės chirurgijos ciklo praktinės dalies
atlikimui iki 6 mėn.

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VšĮ Tauragės ligoninė
VšĮ Ukmergės ligoninė
VŠĮ Utenos ligoninė
VšĮ Marijampolės ligoninė
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos
ligoninė
Akušerija ir ginekologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
Baziniai klinikiniai įgūdţiai, 18, Ūmios būklės ir maţo
nėštumo komplikacijos, 15; Fiziologinis nėštumas, 9;
Normalus gimdymas, 12; Antenatalinė prieţiūra, 12;
Ginekologinė ambulatorinė pagalba, 12; anestezija ir
intensyvi terapija, 6; Neonatologija, 6; Operacinės
ginekologijos pagrindai, 18; Patologinis gimdymas, 18;
Ginekologinis konsultavimas, 18; Uroginekologija, 18;

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Anesteziologija ir reanimatologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Dermatovenerologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Endokrinologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

pasirenkamieji ciklai: Pogimdyvinio laikotarpio
patologija, Minimalios invazijos ginekologija, Bendroji
chirurgija.
Antenatalinė prieţiūra,12; Ginekologinė ambulatorinė
pagalba,12 ir Ginekologinis konsultavimas,18 praktinės
dalies atlikimui
Fiziologinis nėštumas, 9 kred.
Normalus gimdymas, 12 kred.
Operacinės ginekologijos pagrindai, 18 kred.
praktinės dalies atlikimui

Ciklas/ ECTS kreditai
Anesteziologijos dalies ciklų praktinės dalies atlikimui
vieneriems metams, išleidžiant ne daugiau kaip 1-ą II,
II ar IV metų rezidentą vienu metu, vieno ciklo atlikimui
Anestezija abdominalinėje chirurgijoje ir urologijoje, 6
kreditai
Anestezija traumatologijoje ir ortopedijoje, 6 kreditai
Anestezija akių, veido-ţandikaulių ir ausų-nosiesgerklės chirurgijoje, 15 kreditų
Anestezija akušerijoje ir ginekologijoje, 3 kreditai.

Ciklas/ ECTS kreditai
Dalis ciklo Vidaus ligos, 30
Infekcinės ligos, 6
Bendrosios dermatologijos (3 mėn., 24 kreditų)
Venerologijos (3 mėn., 24 kreditų) praktinės dalies
vykdymui
Bendrosios dermatologijos ciklo (5 mėn. 30 kreditų)
praktinės dalies vykdymui
Bendroji dermatologija (15 mėn.), Invazinė
dermatologija (4 mėn.), Ginekologija (1 mėn. 6 kreditai)
praktinės dalies atlikimui.
Bendrosios dermatologijos (15 mėn. 90 kreditų) ir
Venerologijos (4 mėn, 24 kreditai)
Dermatoalergologija 12 kred.
Invazinė dermatologija, 12 kred.
Gleivinių ligos ir paţeidimai, 6 kred. (pasirenkamasis)
ciklų praktinės dalies atlikimui.

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose (I- II rezidentūros metai)
Diabetologijos ciklo dalies (36 kreditai) praktinės dalies
atlikimui
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose (I- II rezidentūros metai)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 kred. ECTS (I-II m.)

Endodontologija
Rezidentūros bazė
IĮ Senamiesčio stomatologijos klinika
Fizinė medicina ir reabilitacija
Rezidentūros bazė
AB “Ortopedijos technika”
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

LSMU Elgesio medicinos institutas
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

VšĮ Druskininkų ligoninė
VšĮ Panevėţio fizinės medicinos ir
reabilitacijos centras
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ „Eglės“ sanatorija

Gastroenterologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ Druskininkų ligoninė
Infekcinės ligos
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
Darbo su dentaliniu mikroskopu įgūdţiai, ergometrijos
pagrindai, 12 kred.

Ciklas/ ECTS kreditai
Traumatologinių ir ortopedinių ligonių reabilitacija, 12
Ligonių ir neįgaliųjų, sergančių nervų sistemos ligomis,
reabilitacija, 9
Traumatologinių ir ortopedinių ligonių reabilitacija, 12
Sergančių širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis
reabilitacija, 6 kred.
Ligonių ir neįgaliųjų, sergančių nervų sistemos ligomis,
reabilitacija, 9
I-II studijų metai
Funkciniai ir klinikiniai tyrimai reabilitacijoje, 6
Ligonių ir neįgaliųjų, sergančiųjų nervų
ligomis, reabilitacija, 9
Pagyvenusio ir seno amţiaus ligonių reabilitacija, 9
III studijų metai
Traumatologinių ir ortopedinių ligonių reabilitacija, 2,5 mėn
Vidaus ligos 2 mėn, 12 kreditų. Nervų ligos 1 mėn. 6
kreditai, Traumatologinių ir ortopedinių ligonių reabilitacija
2,5 mėn., praktinės dalies atlikimui
Fizinės medicinos ir reabilitacijos priemonės 11 mėn. ,
Pediatrinių ligonių reabilitacija 2 mėn, Traumatologinių ir
ortopedinių ligonių reabilitacija 2,5 mėn., praktinės dalies
atlikimui
Pediatrinių ligonių reabilitacija, 12 kreditų
Kurortologija, 12 kreditų

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)

Ciklas/ ECTS kreditai
Infekcinių ligų diagnostika, gydymas ir profilaktika
ambulatorinėje praktikoje
Keliautojų infekcinės ligos ir jų profilaktika
ŢIV infekcija: laboratorinė diagnostika, gydymas,
dispanserizacija, profilaktika

VšĮ VU Ligoninės Santariškių klinikos
filialo Ţvėryno Infekcinių ligų
stacionaras
Kardiologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

Krūtinės chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Kraujagyslių chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

Klinikinė farmakologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klinikinė Kauno ligoninė
„Biomapas“, UAB
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Valstybinė ligonių kasa
UAB “Corpus Medica”

Neurologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Infekcinių ligų diagnostika, diferencinė diagnostika ir
gydymas, 6 kred.

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose (I-II rezidentūros metai)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose (I-II rezidentūros metai)
III-IV metų programos ciklams:
Širdies ligų profilaktika ir kardiologijos profilaktika 1
mėn. / 6 kreditai
Neinvazinė diagnostika kardiologijoje 1 mėn. / 6 kreditai
Echokardiografija 1 mėn. / 6 kreditai
Širdies ydos 1 mėn. / 6 kreditai
Širdies raumens ir širdiplėvės ligos bei širdies funkcijos
sutrikimai 1 mėn. / 6 kreditai
Angiografija 2 mėn. 12 kreditų
Pasirenkamasis ciklas “Mokslinės veiklos įgūdţiai,
mokslinio straipsnio rengimas” 1 mėn. / 6 kreditai.
Neinvazinė diagnostika kardiologijoje, 18 kred.
Intervencinė kardiologija- angiografija, 12 kred.
Echokardiografija, 12 kred.

Ciklas/ ECTS kreditai
II stud. programos m. (ciklo trukmė iki 30 kred.)
Ciklas: Bendroji ir urgentinė chirurgija

Ciklas/ ECTS kreditai
II studijų programos metams (ciklo trukmė iki 30 kreditų)
Ciklas: Bendroji ir urgentinė chirurgija

Ciklas/ ECTS kreditai
Ciklas: Vaistų vystymo pagrindai, ciklo dalis (6 kreditai)
Ciklas: Vaistų vystymo pagrindai, ciklo dalis (6 kreditai)
Ciklas: Vaistų vystymo pagrindai, ciklo dalis (9 kreditai)
Ciklas: Vaistų vystymo pagrindai, ciklo dalis (4,5 kred.)
Ciklas: Vaistų vystymo pagrindai, ciklo dalis (4,5 kred.)

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų modulis , 42 kreditai, 7 mėn.
II-III studijų m.
Periferinės nervų sistemos ligos, 12
Demielinizuojančios ir neurodegeneracinės ligos, 12
Epilepsija, paroksizminės būklės ir miego sutrikimai, 18
Psichiatrija, 12
Skausmas ir intensyvioji terapija neurologijoje, 12

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

Oftalmologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Ortopedija traumatologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
VšĮ Kauno Raudonojo Kryţiaus klinikinė
ligoninė

Otorinolaringologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

Patologija
Rezidentūros bazė

IV studijų metai
Neuroreabilitacija ir gerontologija, 12
Nervų sistemos paţaida ir bendroji medicinos praktika
Autonominės nervų sistemos ligos, 18
Smegenų kraujotakos sutrikimai. Galvos skausmas, 12
Smegenų kraujotakos sutrikimai. Galvos skausmas, 12
Periferinės nervų sistemos ligos, 12
Demielinizuojančios ir neurodegeracinės nervų ligos,12
Psichiatrija, 12
Smegenų kraujotakos sutrikimai. Galvos skausmas, 12
Periferinės nervų sistemos ligos, 12 (I-II m.)
Vidaus ligos, 30
Infekcinės ligos, 6

Ciklas/ ECTS kreditai
Galėtų vykti pasirenkamiesiems ciklams, pvz.:
Kataraktos chirurgija

Ciklas/ ECTS kreditai
Ortopedijos traumatologijos rezidentūros programai ar
atskiriems jos ciklams
IV studijų programos metams:
Ciklas: Artroskopinės sąnarių operacijos, 18
Ciklas: Klubo sąnario endoprotezavimas, 24
Ciklas: Mišri trauma, 24
Ortopedijos traumatologijos rezidentūros programai ar
atskiriems jos ciklams
Urgentinė ortopedija traumatologija, 66
Suaugusių ortopedija traumatologija, 21
Artroskopinės sąnario operacijos, 18
Klubo sąnario endoprotezavimas, 24
Kelio sąnario endoprotezavimas, 18
Intramedulinės osteosintezės ypatumai, 18

Ciklas/ ECTS kreditai
Faringologija, 12
Ambulatorinė pagalba otorinolaringologijoje,
Faringologija, 12
Ambulatorinė pagalba otorinolaringologijoje 2 mėn, ir
Skubi pagalba otorinolaringologijoje 2 mėn) praktinės
dalies atlikimui
Ambulatorinė pagalba otorinolaringologijoje 2 mėn, ir
Skubi pagalba otorinolaringologijoje 2 mėn) praktinės
dalies atlikimui

Ciklas/ ECTS kreditai

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Psichiatrija
Rezidentūros bazė
VšĮ Kauno apskrities Ţiegţdrių
psichiatrijos ligoninė
VšĮ Kauno apskrities priklausomybės ligų
centras
VšĮ Kauno vaikų abilitacijos centras
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Psichiatrijos padalinys

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
Pulmonologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Reumatologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Radiologija
Rezidentūros bazė

Bendroji patologija, 30
Ligos ir sindromai, kai vyrauja kvėpavimo sistemos
paţeidimas, 18
Ligos ir sindromai, kai vyrauja širdies, kraujagyslių ir
jungiamojo audinio paţeidimas, 18
Urogenitalinės sistemos patologija, 54
Citopatologija, 24 Perinatalinė patologija, 12
Bendroji patologija, 30 kred.
Ligos ir sindromai kai vyrauja kvėpavimo sistemos
paţeidimas, 18 kred.
Ligos ir sindromai kai vyrauja širdies, kraujagyslių ir
jungiamojo audinio paţeidimas, 18 kred.
Urogenitalinės sistemos patologija, 54 kred.
Citopatologija, 24 kred.
Perinatalinė patologija, 12 kred.

Ciklas/ ECTS kreditai
Įvadas į teismo psichiatriją, 12. (III m.)
Priklausomybių psichiatrija, 12. (IV m.)
Vaikų psichiatrijos pagrindai, 12. (III m.)
Psichosocialinės pagalbos metodai ir psichosocialinė
reabilitacija,
12
kreditų
(privalomas
ciklas);
Gerontopsichiatrija 12 kred. (pasirenkamasis)
Intensyvi terapija psichiatrijoje 12 kred. (pasirenkamasis)
(maksimalus rezidentų skaičius 3).
II studijų metais Skubi pagalba psichiatrijoje, 15

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų pagrindai be Pulmonologijos, alergologijos ir
klinikinės imunologijos dalies
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezidentūros
programose: Ciklas: Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose
Ortopedinis ir reabilitacinis reumatinių ligų gyd. , 12
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose (I-II rezidentūros metai)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 (I-II m.)
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid.
programose: Gastroenterologija, 18 (I-II m.)

Ciklas/ ECTS kreditai

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Šeimos medicina
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
VšĮ Tauragės ligoninė
VšĮ Šilalės rajono Kaltinėnų PSPC
UAB “Saulės šeimos medicinos centras”
VšĮ Rėkyvos ambulatorija
UAB “Bendrosios medicinos praktika”
UAB “Fama bona”
VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

UAB „Vita Longa“
VšĮ Šiaulių ASPC
D. Vaikšnienės šeimos klinika
V.R. Petkinienė įmonė „Philema“
VšĮ Panevėţio miesto poliklinika
VšĮ Aukštaičių šeimos klinika
VšĮ Šilalės PSPC
VšĮ Pasvalio PSPC
UAB „Mano šeimos gydytojas“
UAB „Garliavos šeimos klinika“
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ Kauno Šilainių poliklinika

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika

ne daugiau kaip 1-am IV metų rezidentui vienu metu:
Intervencinė radiologija, 18 kreditų
Virškinamojo trakto radiologija, 30 kreditų
Neuroradiologija, 30kreditų.
Neuroradiologija, 27
Pilvo - organų radiologija, 42
Moters specialioji radiologija, 12 , 6 rezidentai

Ciklas/ ECTS kreditai
II-III studijų metų ciklo “Internistika“(24 kreditai, 4 mėn.)
Atskirų ciklų: Chirurgija 6 kreditai, “Oftalmologija”, 6
kreditai, Dermatovenerologija, 3 kreditai, Neurologija, 6
kreditai, Akušerija ir Ginekologija, 6 kreditai; praktinės
dalies atlikimui
Akušerija ir ginekologija, 6 kreditai; Akių ligos, 6 kreditai;
Odos ir venerinės ligos, 3 kreditai; Neurologija, 6 kreditai;
Psichiatrija, 6 kreditai;
Kardiologija, 6 kreditai;
Ambulatorinės chirurgijos praktika: Chirurgijos praktika, 6
kreditai; Traumatologija ir ortopedija, 3 kreditai;
Ambulatorinė ANG ligų praktika, 6 kreditai
Vidaus ligų praktika stacionare, 18 kreditų
II-III studijų metų ciklo “Internistika“(24 kreditai, 4 mėn.)
praktinės dalies atlikimui
Šeimos gydytojo praktika kaimo sąlygomis, 12
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12
Šeimos gydytojo praktika kaimo sąlygomis, 12
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12
Šeimos medicina (105, 17, 5 mėn.)
Šeimos medicina, 105kred, 4 rezid.;
Oftalmologija, 3 kred., 4 rezid.; Dermatovenerologija, 3 kred.,
Otorinolaringologija, 3 kred., 4 rezid.;
Neurologija, 4 kred., 4 rezid.; Akušerija ir ginekologija, 9 kred.
Šeimos medicina, 105 kred., 4 rezid.
Šeimos medicina, 105 kred., 10 rezid. Ciklas: Šeimos medicina
kaimo sąlygomis, 12 kreditai, 10 rezid.
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12 kred., 2 rezid.
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12 kred., 2 rezid.
Šeimos medicina, 105 kred., 4 rezid.
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12 kred., 2 rez.
Šeimos medicina, 105 kred., 2 rezid.
Internistika,22,5 kred., 4 rez.
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12 kred., 4 rezid.
Privati šeimos medicinos gydytojo praktika, 12 kred., 6 rezid.
Internistika,22,5 kred., 3 rezid.
Chirurgijos ciklo praktinės dalies vykdymui
Oftalmologija, 6 kred. Otorinolaringologija, 6 kred,
Neurologija, 6 kred., Chirurgija, 6 kred.,
Akušerija ir ginekologija, 6 kred., Psichiatrija, 6 kred.
Dalis Šeimos medicinos ciklo, 18 kreditų
Oftalmologija, 6 kred., Otorinolaringologija, 6 kred.,
Neurologija, 6 kred., Chirurgija, 6 kred.,
Akušerija ir ginekologija, 6 kreditai
Psichiatrija, 6 kreditai, Traumatologija, 6 kreditai
Dalis Šeimos medicinos ciklo, 18 kreditų

VšĮ Karoliniškių poliklinika
UAB „Birţų šeimos gydytojų centras
VšĮ „Moters sveikatos centras“
UAB “Dalios Zaleskienės ambulatorija“
VšĮ Elektrėnų PSPC
VšĮ Kėdainių PSPC
VšĮ Neringos PSPC

VšĮ Birţų rajono savivaldybės poliklinika
VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos
prieţiūros centras
UAB “Babtų šeimos medicinos centras“
IĮ J. Jankauskienės šeimos gydytojų
centras
UAB „Medgintras“
UAB „MediCa Klinika“ (Prienai,
Gargţdai, Klaipėda, Vilnius, Alytus)
UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“
UAB “Lazdijų sveikatos centras“
UAB „Pirmoji viltis“
A.Klišonio komercinė firma „Inesa“
Plungėje
UAB Šeimos medicinos centras
„Vivat vita“
UAB Kniaudiškių šeimos kliniką
UAB “Saulenė” (Joniškis)
UAB „Vita Simplex“ Prienai

Urologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Šeimos medicinos ciklo (18 kreditų) praktinės dalies atlikimui
Privati medicinos praktika, 18 kreditų
Dalis ciklo Šeimos medicina, 18 kreditų
Dalis ciklo Šeimos medicina, 18 kreditų
Dalis ciklo Šeimos medicina, 18 kreditų
Dalis ciklo Šeimos medicina, 18 kreditų
Dalis ciklo Šeimos medicinos kaimo sąlygomis
Šeimos medicinos ciklo ( 3 mėn. 18 kreditų iš jų 2 mėn (12
kreditų) ciklo „Šeimos medicina kaimo sąlygomis“)
praktinės dalies vykdymui.
Šeimos medicinos ciklui (Šeimos gydytojo praktika, Šeimos
gydytojo praktika kaimo sąlygomis), 27 kreditų
Šeimos medicinos rezidentūros programos ciklo “Šeimos
medicinos praktika”, 18 kreditų, 3 mėn, praktinės dalies
atlikimui.
Šeimos medicina kaimo sąlygomis, 2 mėn. 12 kreditų
Privati šeimos gydytojo praktika“, 3 mėn. 18 kreditų

Privati šeimos gydytojo praktika“, 3 mėn. 18 kreditų,
Psichiatrija, 1 mėn., 6 kreditai. (ECTS)
Šeimos medicinos ciklo dalies (šeimos gydytojo praktika)
vykdymui 18 kreditų apimtimi, vienu metu dirbant ne
daugiau nei 2 rezidentams
Šeimos medicinos ciklo dalies (šeimos gydytojo praktika)
vykdymui 18 kreditų apimtimi, vienu metu dirbant ne
daugiau nei 2 rezidentams
Šeimos medicinos ciklui (3 mėn. 18 kreditų) ir „Šeimos
medicina kaimo sąlygomis“, 2 mėn. 12 kreditų (ECTS)
Privati šeimos gydytojo praktika“, 3 mėn. 18 kreditų (ECTS)
Privati šeimos gydytojo praktika, 12 kreditų
Šeimos gydytojo praktika kaimo sąlygomis, 18 kreditų
apimtimi, vienu metu dirbant ne daugiau nei 2 rezidentams
Šeimos medicinos ciklo dalies (šeimos gydytojo praktika)
vykdymui 18 kreditų apimtimi, vienu metu dirbant ne
daugiau nei 2 rezidentams
ciklo Privati šeimos medicinos praktika (3 mėn. 18 kreditų)
praktinės dalies atlikimui.
ciklo Privati šeimos medicinos praktika (3 mėn. 18 kreditų)
praktinės dalies atlikimui.
Šeimos medicinos ciklo „Privati šeimos gydytojo praktika“
(12 kreditų) praktinės dalies atlikimui

Ciklas/ ECTS kreditai
Urologijos rezidentūros ciklams:
Urgentinė urologija,15 kred.
Ambulatorinė urologija, 6 kred.
pasirenkamasis ciklas, 9 kred.
Prostatos ligos , 2 mėn. 12 kreditų.
II stud. programos m. (ciklo trukmė iki 30 kred.)
Bendroji ir urgentinė chirurgija

Laisvo pasirinkimo tvarka atskiriems ciklams (iki 36
kred.), pvz.: Urgentinė urologija, 15 kred.
Ambulatorinė urologija, 12 kred. Akmenligė, 12 kred.
Vaikų chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Vaikų ligos
Rezidentūros bazė
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
Vaikų bendroji ir urgentinė chirurgija, 42 kred.
Vaikų planinė chirurgija, 36 kred.
Vaikų pūlinė chirurgija, 24 kred.
Vaikų ortopedija traumatologija, 24 kred. II-V m.

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika

Ciklas/ ECTS kreditai
Ambulatorinė pediatrija, 48 kred.
Ciklams iki 72 kreditų
Ambulatorinė pediatrija, 48 kred.
Ambulatorinė pediatrija, 48 kred.

Vaikų ligos ir neonatologija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
Neonatologija pediatrams, 18 kred. (I m.)
Neonatologija pediatrams, 18 kred. (I m.)

Veido ir žandikaulių chirurgija
Rezidentūros bazė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Vaikų odontologijos
Rezidentūros bazė
VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Vidaus ligos
Rezidentūros bazė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Ciklas/ ECTS kreditai
II stud. programos metams:
Veido ir ţandikaulių srities uţdegimai, 30 kred.
Veido ir ţandikaulių traumatologija, 36 kred.
Veido ir ţandikaulių srities onkologija, 24 kred. III metai.

Ciklas/ ECTS kreditai
ciklo “Vaikų dantų ėduonis. Etiologija, patogenezė,
diagnostika, gydymo metodai. Nuskausminimas vaikų
odontologijoje”, 18 kreditų. praktinės dalies atlikimui.

Ciklas/ ECTS kreditai
Vidaus ligų rezidentūros programos atskirų ciklų praktinės
dalies atlikimui.
Vidaus ligų pagrindai (pirmuosius 2 metus),viso 132 kredit.,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pulmonologijos ir alergologijos pagrindai
Kardiologijos pagrindai,
Gastroenterologijos pagrindai,
Reumatologijos pagrindai,
Nefrologijos pagrindai,
Hematologijos pagrindai,
Endokrinologijos pagrindai,
Infektologijos pagrindai,
Onkologijos pagrindai,
10. Intensyviosios terapijos pagrindai,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
VšĮ Birţų ligoninė
VšĮ Druskininkų ligoninė
VšĮ Plungės rajono savivaldybės
ligoninė
VšĮ Tauragės ligoninė
VšĮ Ukmergės ligoninė
VŠĮ Utenos ligoninė
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos
ligoninė
VšĮ Marijampolės ligoninė
VšĮ Kėdainių ligoninė
VŠĮ Pasvalio ligoninė

IV studijų metai: Vidaus ligos, 90 kred.
Konsultacinė medicina, 18 kred.
Nėščiųjų terapinė prieţiūra, 12 kred.
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezid. programose
(I-II studijų metai)
IV studijų metai
Vidaus ligos, 84 kred., Geriatrija, 6 kred.
Konsultacinė medicina, 18 kred.
Nėščiųjų terapinė prieţiūra, 12 kred.
Ciklams iki 72 kred., 6 rezidentai
IV studijų metai
Vidaus ligos, 90 kred.
Kardiologijos pagrindai ir Gastroenterologijos pagrindai (1
metų) ir Vidaus ligų rezidentūros programos (4- 5 metų)
ciklų praktinės dalies atlikimui
Vidaus ligų pagrindų 1-ų metų ir Vidaus ligų rezidentūros
programos 4-5 metų daugelio ciklų (išskyrus dermatologiją
ir infektologiją) praktinės dalies atlikimui.
Vidaus ligų pagrindų 1-ų metų ir Vidaus ligų rezidentūros
programos 4-5 metų daugelio ciklų (išskyrus dermatologiją
ir infektologiją) praktinės dalies atlikimui
Vidaus ligų pagrindų 1-ų metų ir Vidaus ligų rezidentūros
programos 4-5 metų daugelio ciklų (išskyrus dermatologiją
ir infektologiją) praktinės dalies atlikimui
Vidaus ligų pagrindų 1-ų metų ir Vidaus ligų rezidentūros
programos 4-5 metų daugelio ciklų (išskyrus dermatologiją
ir infektologiją) praktinės dalies atlikimui
Vidaus ligų pagrindų ir “Vidaus ligų” ciklų praktinės dalies
atlikimui.
Vidaus ligų pagrindų ir “Vidaus ligų” ciklų praktinės dalies
atlikimui.
Vidaus ligų pagrindų ir “Vidaus ligų” ciklų praktinės dalies
atlikimui.
Vidaus ligų pagrindų ir “Vidaus ligų” ciklų praktinės dalies
atlikimui.

Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezidentūros studijų programose
Rezidentūros bazė
Ciklas/ ECTS kreditai
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezidentūros
programose (I-II m.)
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezidentūros
programose (I-II m.)
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
Vidaus ligų pagrindai terapinės pakraipos rezidentūros
programose (I-II m.)
VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
Gastroenterologija, 18 kred. (I-II m.)
VšĮ Druskininkų ligoninė
Kardiologijos pagrindai ir Gastroenterologijos pagrindai
ciklų praktinės dalies atlikimui
Bendrosios chirurgijos dalis chirurginės pakraipos rezidentūros programose
Rezidentūros bazė
Ciklas/ ECTS kreditai
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
II stud. programos m. (ciklo trukmė iki 30 kred.)

VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė

Ciklas: Bendroji ir urgentinė chirurgija
II stud. programos m. (ciklo trukmė iki 30 kred.)
Ciklas: Bendroji ir urgentinė chirurgija

