Studijuojančiųjų rezidentūroje
Rezidentūros bazių pasirinkimo tvarka
parvirtinta 2009 m. rugsėjo 21 d. Rektorato nutarimu Nr. 12-2
1. Gydytojai rezidentai gali pasirinkti rezidentūros bazę rezidentūros studijų programos ciklams atlikti iš
Universiteto akredituotų rezidentūros bazių sąrašo.
2. Gydytojas rezidentas, pasirinkęs rezidentūros bazę, tai suderina su klinikos, atsakingos iš rezidentūros
studijų programą, kurioje studijuoja rezidentas, vadovu, rezidentūros studijų koordinatoriumi ir klinikos
studijų administratoriumi.
3. Rezidentūros studijų programos koordinatorius parengia gydytojo rezidento kalendorinį rezidentūros
studijų programos praktinės dalies vykdymo planą naujiems mokslo metams, nurodant rezidentūros
studijų programos praktinės dalies ciklo vykdymo vietą (VšĮ LSMU ligoninė Kauno klinikos, kita nei
VšĮ LSMU ligoninė Kauno klinikos rezidentūros bazė), ir pateikia Podiplominių studijų centrui iki
kiekvienų metų birţelio 1 d. (pirmųjų metų rezidentams – iki liepos 20 dienos).
4. Gydytojo rezidento kalendorinis rezidentūros studijų programos praktinės dalies vykdymo planas gali
būti keičiamas atsiţvelgiant į gydytojų rezidentų pageidavimus dėl rezidentūros bazių kiekvienam
sekančiam ketvirčiui. Pakeistas rezidentūros studijų programos praktinės dalies vykdymo planas
sekančiam ketvirčiui pateikiamas Podiplominių studijų centrui ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio
trečio mėnesio 1 dienos.
5. Klinikos, atsakingos iš rezidentūros studijų programą, kurioje studijuoja rezidentas, vadovas (ar
rezidentūros studijų koordinatorius) raštu informuoja rezidentūros bazę apie atvykstančius rezidentus, jų
atliekamus rezidentūros studijų programos ciklus ir trukmę toje rezidentūros bazėje. Rezidentūros bazė
turi būti informuota iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 dienos.
6. Rezidentūros studijų programos praktinės dalies ciklų, vykdomų skirtingose rezidentūros bazėse
trukmė neturėtų būti trumpesnė kaip 2 mėn. ir ilgesnė kaip 6 mėn. (atsiţvelgiant į rezidento vadovo
raštišką atsiliepimą apie gydytojo rezidento praktinės dalies ciklų vykdymo eigą, šis laikotarpis gali būti
pratęstas iki 12 mėn.) kai rezidentūros bazė keičiama laikinai. Šis punktas netaikomas, kai rezidentūros
bazėje vykdoma visa rezidentūros studijų programa.
7. Podiplominių studijų centras, gavęs iš profilinių klinikų kalendorinius rezidentūros studijų programos
praktinės dalies planus juos apibendrina ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia LR Sveikatos apsaugos
ministerijai.

Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdomų rezidentūros studijų programų
patvirtintos rezidentūros bazės:
1. LSMU Elgesio medicinos institutas
2. VšĮ Aukštaičių šeimos klinika
3. VšĮ Birţų ligoninė
4. VšĮ Birţų rajono savivaldybės poliklinika
5. VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija “Saulutė”
6. VšĮ Elektrėnų PSP centras
7. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
8. VšĮ Kauno apskrities priklausomybės ligų centras
9. VšĮ Kauno apskrities Ţiegţdrių psichiatrijos ligoninė
10. VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
11. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika
12. VšĮ Kauno Raudonojo Kryţiaus klinikinė ligoninė
13. VšĮ Kauno slaugos ligoninė
14. VšĮ Kauno vaikų abilitacijos centras

15. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
16. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
17. Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybą
18. VšĮ „Moters sveikatos centras“
19. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
20. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė
21. VšĮ Panevėţio miesto poliklinika
22. VšĮ Pasvalio ligoninė
23. VšĮ Pasvalio pirminės sveikatos prieţiūros centras
24. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
25. VšĮ Respublikinė Panevėţio ligoninė
26. VšĮ Rėkyvos ambulatorija
27. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
28. VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninė
29. VšĮ Šiaulių asmens sveikatos prieţiūros centras
30. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika
31. VšĮ Šilalės rajono Kaltinėnų PSPC
32. VšĮ Šilalės pirminės sveikatos prieţiūros centras
33. VšĮ “Tulpės” sanatorija
34. VšĮ Vaiko raidos klinika “Lopšelis”
35. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
36. AB “Ortopedijos technika”
37. UAB „Babtų šeimos medicinos centras“
38. AB Birštono sanatorija “Versmė”
39. UAB „Birţų šeimos gydytojo centras“
40. UAB “Bendrosios medicinos praktika”
41. UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorija“
42. UAB “Fama bona”
43. UAB "Garliavos šeimos klinika"
44. UAB „Lazdijų sveikatos centras“
45. UAB "Mano šeimos gydytojas"
46. UAB „Medgintras
47. UAB „Pirmoji viltis“
48. UAB “Saulės šeimos medicinos centras”
49. UAB "Vita Longa"
50. IĮ Jankauskienės šeimos gydytojų centras
51. D. Vaikšnienės šeimos klinika
52. IĮ „Senamiesčio stomatologijos klinika“
53. V.R. Petkinienės įmonė "Philema"
Veterinarinės rezidentūros bazės
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LSMU VA Patologijos centras
LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
LSMU VA Stambiųjų gyvulių klinika
Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas
R.Bartkaus I.Į. „Vingio veterinarinė gydykla“, Vingio g. 21, Klaipėda
UAB „Dainavos veterinarija“, Pašilės g. 118, Kaunas
NMVRVI Patologinių anatominių tyrimų skyrius
UAB “Vilniaus ţirgynas”

