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PATVIRTINTA
LSMU Senato 2011 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 5-06

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
ODONTOLOGIJOS REZIDENTŪROS REGLAMENTAS
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Ciklas – rezidentūros studijų programos praktinės dalies laikotarpis, kurio metu
rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros studijų programoje
numatytų ţinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai
uţsiėmimai.
2. Dalykas – studijų vienetas, kuris savo turiniu ir apimtimi paprastai prilygsta vienai
disciplinai.
3. Gydytojas odontologas rezidentas – gydytojas odontologas, studijuojantis
odontologijos rezidentūroje ir dirbantis gydytoju odontologu rezidentu, priţiūrimas
rezidento vadovo.
4. Jaunesnysis gydytojas odontologas rezidentas yra pirmųjų rezidentūros studijų metų
gydytojas odontologas rezidentas.
5. Odontologijos rezidentūra – gydytojo odontologo rengimas, kai derinant teorinį kursą ir
profesinės veiklos praktiką rezidentūros bazėje, kurioje gydytojas odontologas,
studijuojantis odontologijos rezidentūroje, dirba gydytoju odontologu rezidentu, įgyjama
ar pakeičiama gydytojo odontolo specialisto profesinė kvalifikacija.
6. Rezidentūros bazė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau vadinama –
Universiteto) ligoninė, jos filialai arba kita sveikatos prieţiūros įstaiga, sveikatos
apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti
rezidentūros programą ar jos dalį.
7. Rezidentūros studijų programa – tam tikros odontologijos mokslo šakos studijų
turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir
profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.
8. Rezidentūros koordinatorius – universiteto Rektoriaus įsakymu paskirtas daktaro
mokslo laipsnį turintis universiteto dėstytojas, koordinuojantis ir atsakantis uţ
konkrečios rezidentūros studijų programos vykdymą Universitete .
9. Rezidento vadovas – universiteto dėstytojas – sveikatos prieţiūros specialistas, dirbantis
rezidentūros bazėje ir turintis ne maţesnį kaip 5 metų darbo staţą pagal profesinę
kvalifikaciją, kuruojantis rezidentą rezidentūros ciklo arba visos rezidentūros programos
metu.
10. Receptas – LR sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos rašytinis gydytojo
nurodymas vaistininkui, pagal kurį vaistinė paruošia ir (ar) išduoda vaistus, medicinos
pagalbos priemones.
11. Studijų kreditas (toliau – kreditas) – studijų apimties matavimo vienetas, lygus
keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir
kt.) valandų, t.y. vienai jo darbo savaitei. 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Mokslo ir
studijų įstatymo 4 straipsnio 21 daliai ir 47 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalims, studijų kreditas studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studentų darbo
laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų..
12. Vyresnysis gydytojas odontologas rezidentas yra antrųjų ir trečiųjų rezidentūros studijų
metų gydytojas odontologas rezidentas.
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II. BENDROJI DALIS
13. Reglamentas parengtas vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu (Ţin., 2009, Nr. 542140), LR Odontologijos praktikos įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 35-855) ir jo pakeitimais,
LR Vyriausybės nutarimu “Dėl gydytojų odontologų rengimo” (Ţin., 2003, Nr. 1044668) ir jo pakeitimais, LR švietimo ir mokslo ministro ir LR sveikatos apsaugos
ministro įsakymu “Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei
veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių
atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo (Ţin., 2004, Nr. 98-3661), LR sveikatos
apsaugos ministro įsakymu „Dėl valstybės biudţeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei
pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo“
(Ţin., 2008, Nr. 29-1038) ir jo pakeitimais, LR Vyriausybės nutarimu “Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose
studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės
biudţetą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Ţin., 2009, Nr. 120-5153), LR Vyriausybės
nutarimu “Dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų
programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Ţin., 2009, Nr. 121-5234).
14. Reglamentas nustato odontologijos rezidentūros organizavimo ir vykdymo tvarką
Universitete.
15. Rezidentūros studijų forma – nuolatinės studijos, organizavimo būdas – dieninės
studijos. Rezidentūrą sudaro teorinis kursas ir rezidento profesinės veiklos praktika,
skirstomi į dalykų ciklus (toliau tekste – ciklas). Rezidentūros studijos vyksta pagal
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas rezidentūros studijų
programas (toliau tekste – rezidentūros programa).
16. Bendra rezidentūros trukmė 3–4 metai. Rezidentūros trukmė pagal specialybes nustatyta
LR Vyriausybės nutarimu.
17. Rezidentūrą koordinuoja Universiteto Prorektorius klinikinei medicinai, tiesiogiai
vadovauja – Podiplominių studijų centro dekanas.
18. Bendriesiems rezidentūros klausimams spręsti Universitete sudaromas Rezidentūros
komitetas, kurio pirmininkas – Universiteto Prorektorius klinikinei medicinai,
pavaduotojas – Universiteto Prorektorius veterinarijai, sekretorius - Podiplominių studijų
centro dekanas, nariai – Podiplominių studijų centro prodekanas, Medicinos,
Odontologijos, Veterinarijos fakultetų dekanai ir Rezidentų tarybos deleguoti rezidentų
atstovai.
18.1. Rezidentūros komitetas svarsto Rezidentūros komisijos teikiamas rezidentų vadovų
kandidatūras ir skiria rezidentų vadovus, svarsto sveikatos prieţiūros įstaigų paraiškas
vykdyti rezidentūros programą (programas) ar ciklą (ciklus), kitus su rezidentūros studijų
organizavimu Universitete susijusius klausimus. Rezidentūros komitetas veikia pagal
Universitete patvirtintą Rezidentūros komiteto darbo reglamentą.
19. Klinikose (katedrose) sudaromos Rezidentūros komisijos, į kurias įeina klinikos
(katedros) vadovas (vedėjas), rezidentūros koordinatorius, rezidentų vadovai ir Rezidentų
tarybos deleguoti rezidentų atstovai.
19.1.Rezidentūros komisijos koordinuoja rezidentūros studijų eigą klinikose (katedrose),
teikia rekomendacijas tolimesniam studijų tęsimui, atidėjimui ar nutraukimui, svarsto ir
teikia Universiteto rezidentūros komitetui siūlymus dėl rezidento vadovo skyrimo ar
pakeitimo, sprendţia rezidento priskyrimo konkrečiam rezidento vadovui klausimą.
Rezidentūros komitetas veikia pagal Universitete patvirtintus Rezidentūros komisijų
darbo reglamentus.
III. REZIDENTŪROS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
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20. Priėmimo į rezidentūrą pagal atitinkamas programas vietų skaičių numato LR sveikatos
apsaugos ministerija ir teikia pasiūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijai.
21. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki priėmimo į rezidentūrą pradţios Universitetas viename iš
pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių skelbia bendro pobūdţio informaciją apie
priėmimą į rezidentūros studijų programas. Tuo pat metu Universiteto tinklalapyje
skelbiama priėmimo į rezidentūrą tvarka, rezidentūros vietų skaičius, rezidentūros bazių,
kuriose numatoma vykdyti atitinkamas rezidentūros programas ar atskirus jų ciklus,
sąrašas, profesinės veiklos praktikos vietų skaičius rezidentūros bazėse. Universiteto
tinklalapyje taip pat skelbiama apie rezidentūros bazių galimybes aprūpinti gyvenamuoju
plotu, rezidentūros vadovų sąrašai, kita informacija.
22. Į rezidentūrą priima Rektorius Senato patvirtinta ir suderinta su LR švietimo ir mokslo
ministerija konkurso tvarka. Konkursinio balo sandara skelbiama Universiteto Studentų
priėmimo taisyklėse. Priėmimą organizuoja Rezidentūros komitetas. Rezidentūros studijų
pradţia – rugpjūčio 1 d.
23. Į rezidentūrą priimami asmenys, įgiję gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir
turintys Lietuvos Respublikoje ar uţsienyje išduotus Lietuvoje teisės aktų nustatyta
tvarka pripaţintus aukštojo mokslo diplomą ir internatūros paţymėjimą. Turėti
internatūros paţymėjimą nereikalaujama iš gydytojo odontologo Europos Sąjungos
valstybės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,
piliečio, odontologijos išsimokslinimą įgijusio ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje
Europos Sąjungos valstybėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos
ekonominės erdvės sutartį, jeigu toje valstybėje dokumentas, patvirtinantis, kad atlikta
bendroji odontologijos praktika, neišduodamas.
24. Rezidentūros studijų ir profesinės veiklos praktikos turinys nustatomas rezidentūros
studijų programoje, skirtoje atitinkamai gydytojo odontologo specialisto profesinei
kvalifikacijai įgyti.
25. Rezidento profesinės veiklos praktikos metu rezidentas įdarbinamas 1 pareigybės darbo
krūviu pagal terminuotą darbo sutartį rezidentūros bazėje. Rezidentas dirba
vadovaujamas rezidento vadovo.
25.1. Rezidentai gali pasirinkti rezidentūros bazę rezidentūros studijų programos ciklams
atlikti iš Universiteto akredituotų rezidentūros bazių sąrašo.
25.2. Rezidentas, pasirinkęs rezidentūros bazę, tai suderina su rezidentūros koordinatoriumi,
klinikos, atsakingos iš rezidentūros studijų programą, kurioje studijuoja rezidentas,
vadovu, ir klinikos studijų administratoriumi.
25.3. Rezidentūros koordinatorius parengia rezidento individualų rezidentūros studijų planą,
nurodant ciklo vykdymo vietą (Universiteto ligoninė, kita nei Universiteto ligoninė
rezidentūros bazė), ir pateikia Podiplominių studijų centrui iki kiekvienų metų birţelio 1
d. (pirmųjų metų rezidentams – iki liepos 20 dienos).
25.4. Rezidento individualus rezidentūros studijų planas gali būti keičiamas atsiţvelgiant į
rezidentų pageidavimus dėl rezidentūros bazių kiekvienam sekančiam ketvirčiui.
Pakeistas rezidento individualus rezidentūros studijų planas sekančiam ketvirčiui
pateikiamas Podiplominių studijų centrui ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio trečio
mėnesio 1 dienos.
25.5. Rezidentūros koordinatorius arba klinikos, atsakingos iš rezidentūros studijų programą,
kurioje studijuoja rezidentas, vadovas raštu informuoja rezidentūros bazę apie
atvykstančius rezidentus, jų atliekamus rezidentūros studijų ciklus ir trukmę.
Rezidentūros bazė turi būti informuota iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 dienos.
25.6. Rezidentūros studijų ciklų, vykdomų skirtingose rezidentūros bazėse trukmė neturėtų
būti trumpesnė kaip 2 mėn. ir ilgesnė kaip 6 mėn. (atsiţvelgiant į rezidento vadovo
raštišką atsiliepimą apie rezidento individualiame rezidentūros studijų plane numatytų
ciklų vykdymo eigą, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 12 mėn.) kai rezidentūros bazė
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keičiama laikinai. Šis punktas netaikomas, kai rezidentūros bazėje vykdoma visa
rezidentūros studijų programa.
26. Universitetas su rezidentais sudaro individualias studijų sutartis LR teisės aktų nustatyta
tvarka.
27. Universitetas su rezidentu ir rezidentūros baze, kurią pasirinko rezidentas, sudaro
praktinio mokymo sutartis LR teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Ciklo metu atlikto darbo apskaitai rezidentas pildo Universiteto nustatytos formos
dienyną. Ciklo metu rezidento įgytos teorinės ţinios ir praktiniai įgūdţiai bei gebėjimai
vertinami paţymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
29. Klausimus susijusius su profesinės veiklos praktikos metu įgyta profesine kvalifikacija ir
kompetencijos ribomis bei kitų įgaliojimų suteikimu svarsto ir sprendimus priima
Rezidentūros komisijos.
30. Rezidentūros programos dalis gali būti vykdoma ir kituose Lietuvos bei uţsienio šalių
universitetuose ar jų klinikinėse bazėse pagal Universiteto sudarytas dvišales sutartis,
pateikus prašymą rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi arba klinikos
vadovu, Podiplominių studijų centro dekanu ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro
dekanu.
31. Vykdant rezidentūros programos dalį uţsienio valstybių universitetuose ar jų klinikinėse
bazėse, rezidentui paliekama valstybės parama (rezidento stipendija). Rezidentūros
bazėje, iš kurios išvyksta rezidentas, paliekama bazinė pareiginė alga.
32. Rezidentūra Rektoriaus įsakymu gali būti nutraukta dėl karo tarnybos, nėštumo ir
gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui priţiūrėti, kol vaikui sueis treji
metai, ligos, pateikus prašymą rektoriui suderintą su rezidentūros koordinatoriumi arba
klinikos vadovu ir Podiplominių studijų centro dekanu. Rezidentūros trukmė dėl to negali
būti sutrumpinta.
33. Rezidentui, nutraukusiam rezidentūrą dėl šio reglamento 32 punkte nurodytų prieţasčių,
paliekama teisė studijuoti valstybės lėšomis, jeigu jis ne vėliau kaip per tris darbo dienas
po rezidentūros nutraukimo prieţasties išnykimo pateikia rektoriui prašymą leisti
studijuoti toliau, vizuotą rezidentūros koordinatoriaus, klinikos vadovo ir Podiplominių
studijų centro dekano. Studijos iki rezidentūros nutraukimo, jeigu rezidentūra
nutraukiama ne ilgiau kaip 3,5 metų, įskaitomos į bendrą studijų laiką. Jeigu studijos
nutraukiamos ilgiau kaip 3,5 metų, Rezidentūros komisijos teikimu sprendimą priima
Rezidentūros komitetas. Šie sprendimai tvirtinami Rektoriaus įsakymu.
34. Rezidentūra gali būti nutraukta ir dėl kitų prieţasčių, pateikus motyvuotą prašymą
rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, klinikos vadovu ir Podiplominių
studijų centro dekanu. Šiuo atveju sprendimą apie rezidentūros nutraukimą priima
Rektoratas Podiplominių studijų centro dekano teikimu. Sprendimas įforminamas
Rektoriaus įsakymu. Tokiais atvejais rezidentui neuţtikrinama teisė studijuoti valstybės
lėšomis, išskyrus tuos atvejus kai rezidentūros nutraukimas yra susijęs su Universiteto
strateginiais tikslais ir poreikiais. Rezidentūros trukmė negali būti dėl to sutrumpinta.
35. Pasibaigus rezidentūros nutraukimo laikui, Rektoriaus įsakymu rezidentūra tęsiama,
pateikus rezidento prašymą Rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi arba
klinikos vadovu ir Podiplominių studijų centro dekanu.
36. Rezidentai studijas bet kada gali nutraukti savo noru.
37. Rezidentas pašalinamas:
37.1. dėl nepaţangumo (neįvykdţius rezidentūros programoje numatytos teorinės ar
praktinės dalies ir/arba profesinės veiklos praktikos);
37.2. dėl nesąţiningumo studijų ir rezultatų vertinimo metu;
36.3. per penkiolika dienų nuo priėmimo į rezidentūrą be pateisinamos prieţasties nepradėjus
rezidentūros studijų;
37.4. per tris dienas nuo Rektoriaus įsakymu numatytos datos negrįţus po rezidentūros
atnaujinimo;
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37.5. šiurkščiai paţeidus Universiteto statutą, Univeristeto vidaus tvarką, rezidentūros bazės
vidaus tvarką ar gydytojo odontologo profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
38. Rezidento šalinimo klausimą svarsto ir sprendimą priima Rektoratas Podiplominių
studijų centro dekano teikimu. Sprendimas įforminamas Rektoriaus įsakymu.
39. Įvykdęs rezidentūros programą rezidentas laiko baigiamąjį egzaminą, kurį paţymiu
dešimties balų sistema vertina Kvalifikacijos komisija. Kiekvienai rezidentūros studijų
programai sudaroma ne maţiau kaip penkių narių Kvalifikacijos komisija. Jeigu uţ
rezidentūros programą atsakingos dvi ar daugiau Universiteto klinikų (katedrų),
Kvalifikacijos komisiją pariteto pagrindais sudaro deleguoti šių klinikų (katedrų) atstovai
(ne maţiau kaip po tris iš kiekvienos klinikos (katedros). Ne maţiau kaip trys
ketvirtadaliai Kvalifikacijos narių turi turėti mokslo laipsnį. Du narius gali skirti
Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijos, vieną narį – Rezidentų taryba.
Iniciatyvos teisę raštu siūlyti savo atstovus turi ir atitinkamos gydytojų odontologų
specialistų draugijos. Kvalifikacijos komisijų sudėtis Podiplominių studijų centro dekano
teikimu tvirtinama Rektoriaus įsakymu.
40. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir ţodţiu. Paţymiu įvertinti atsakymai į egzamino
klausimus ir rašto darbai saugomi uţ rezidentūros programą atsakingoje klinikoje
(katedroje) ne trumpiau nei rezidento rezidentūros programos trukmė. Rezidentai turi būti
supaţindinti su egzaminų teoriniais klausimais ir praktinėmis uţduotimis, parengtais
pagal rezidentūros studijų programą, ir egzamino eiga.
41. Asmeniui, išlaikiusiam baigiamąjį rezidentūros egzaminą, išduodamas paţymėjimas,
nurodantis suteiktą gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją.
42. Paţymėjimą pasirašo Kvalifikacijos komisijos pirmininkas ir Rektorius, arba jo įgaliotas
asmuo, išduoda Universitetas.
43. Asmeniui, neišlaikiusiam baigiamojo rezidentūros egzamino, rezidentūra yra
nutraukiama, o pakartotina teisė laikyti egzaminą suteikiama ne anksčiau kaip po pusės
metų.
44. Rezidentams, neįvykdţiusiems visos programos, Rektoriaus įsakymu gali būti suteikiama
galimybė pratęsti rezidentūros studijas iki vienerių metų, pateikus prašymą rektoriui,
suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, klinikos vadovu ir Podiplominių studijų centro
dekanu. Uţ pratęstą rezidentūros laikotarpį rezidentas moka savo lėšomis.
45. Rezidentas gali teikti prašymą pakeisti vieną rezidentūros studijų programą kita
nekeičiant įgyjamos kvalifikacijos, tačiau keičiant Universitetą, ne anksčiau kaip baigus
pirmuosius studijų metus, pateikęs prašymą rektoriui vizuotą rezidentūros
koordinatoriaus, klinikos vadovo ir Podiplominių studijų centro dekano. Šiuo atveju turi
būti kito Universiteto oficialus sutikimas priimti rezidentą nekeičiant finansavimo sąlygų.
46. Rezidentas gali teikti prašymą pakeisti vieną rezidentūros studijų programą kita
nekeičiant įgyjamos kvalifikacijos ir Universiteto, arba keičiant įgyjamą kvalifikaciją tik
konkurso būdu per rezidentų priėmimą į rezidentūros studijų programas.
47. Rezidentas, pakeitęs vieną rezidentūros studijų programą kita nekeičiant įgyjamos
kvalifikacijos arba studijuojantis antroje rezidentūroje, gali teikti prašymą rektoriui,
suderintą su rezidentūros koordinatoriumi, klinikos vadovu, uţskaityti rezidentūros
studijų programos ciklus, įvykdytus studijuojant ankstesnėje rezidentūros studijų
programoje. Šiuo atveju rektoriaus įsakymu sudaroma Rezidentūros studijų rezultatų
įskaitymo komisija iš ne maţiau kaip 3 narių, kurios pirmininkas – rezidentūros
koordinatorius. Rezidentūros studijų rezultatų įskaitymo komisija savo darbe vadovaujasi
Universiteto Studijų rezultatų įskaitymo tvarka.
48. Kasmetinių rezidentų atostogų trukmė Universitete ir rezidentūros bazėje – 35
kalendorinės dienos. Atostogų trukmė įskaičiuojama į rezidentūros programos ciklo
trukmę.
49. Atostogų suteikimo laikas derinamas tarp Universiteto ir rezidentūros bazės, atsiţvelgiant
į rezidentūros programos reikalavimus ir rezidentūros bazės poreikius.

6

IV. REZIDENTŪROS KOORDINATORIAUS, REZIDENTO VADOVO
FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
50. Atskirų specialybių rezidentūros studijas koordinuoja, organizuoja ir uţ jų eigą atsako
rezidentūros koordinatorius – suderinus su klinikos, atsakingos uţ rezidentūros studijų
programą, vadovu, Podiplominių studijų centro dekano teikimu, Rektoriaus įsakymu
paskirtas mokslo laipsnį turintis Universiteto dėstytojas. Rezidentūros koordinatoriai
skiriami kiekvienos specialybės rezidentūros programai.
51. Rezidentūros koordinatorius:
51.1suderinęs su rezidentūros baze, siūlo rezidentų vadovų kandidatūras Rezidentūros
komisijai;
51.1.sudaro rezidentų individualius studijų ir profesinės veiklos praktikos planus pagal
rezidentūros programą;
51.2.tvirtina rezidentų baigiamųjų darbų temas;
51.3.kontroliuoja rezidentų individualių darbų ir studijų planų vykdymą.
52. Rezidentūros komiteto protokoliniu sprendimu, esant Rezidentūros komisijos teikimui,
rezidento vadovu skiriamas Universiteto dėstytojas - sveikatos prieţiūros specialistas,
dirbantis rezidentūros bazėje ir turintis ne maţesnį kaip penkerių metų darbo staţą pagal
profesinę kvalifikaciją.
53. Rezidento vadovas:
53.1.vadovauja rezidentui per atitinkamą ciklą;
53.2.sudaro rezidentui sąlygas įgyti teorinių ţinių ir praktinių įgūdţių;
53.3.informuoja rezidentūros koordinatorių apie rezidentūros eigą, rezidento padarytus
odontologijos etikos paţeidimus;
53.4.ciklo pabaigoje rezidento vadovas įvertina rezidento įgytas teorines ţinias ir praktinius
įgūdţius, rašo rezidento charakteristiką;
53.5.teisės aktų nustatyta tvarka atsako uţ pavedimą rezidentui, teikiančiam odontologijos
paslaugas, savarankiškai atlikti darbus ar veiksmus.
54. Rezidento vadovas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip keturiems rezidentams.
55. Rezidentui budint rezidentūros bazėje, rezidento vadovo pareigas vykdo budintysis
gydytojas.
56. Rezidento vadovui laikinai išvykus ar dėl kitų prieţasčių negalint atlikti jam priskiriamų
pareigų, rezidentūros koordinatoriaus teikimu Rezidentūros komisijos protokoliniu
sprendimu rezidentui turi būti laikinai paskirtas kitas rezidentūros vadovas.
V. REZIDENTŪROS BAZĖ
57. Sveikatos prieţiūros įstaiga turi iniciatyvos teisę nustatyta tvarka kreiptis į Universitetą
su prašymu įvertinti ją atitinkamai rezidentūros programos profesinės veiklos praktikai
atlikti.
58. Rezidentūros bazė turi atitikti Universiteto nustatytus atitinkamos rezidentūros
programos ar jos dalies vykdymo reikalavimus, nurodytus rezidentūros studijų
programoje, ir sudaryti rezidentui sąlygas įgyti praktinių įgūdţių.
59. Rezidentūros bazės vadovas privalo sudaryti rezidentui sąlygas vykdyti rezidentūros
programą.
60. Rezidentūros bazės vadovas sudaro su rezidentu terminuotą darbo sutartį gydytojo
odontologo rezidento pareigoms eiti rezidentūros programos ar ciklo, kai atliekama tik
dalis rezidentūros programos, vykdymo laikui.
61. Rezidentūros bazės vadovas ar jo įgaliotas asmuo rezidentui, baigusiam numatytą
rezidentūros programos dalį, išduoda Universiteto nustatytos formos paţymą,
patvirtinančią praktinių įgūdţių įgijimą per ciklą.
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62. Rezidento vadovui rezidentūros programos laikotarpiai, kuriuos jis vadovauja rezidentui,
įskaičiuojami į gydytojo specialųjį darbo staţą.
VI. REZIDENTO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
63. Rezidento teises, pareigas ir atsakomybę nustato LR Vyriausybės patvirtinti
Odontologijos rezidentūros nuostatai ir šis reglamentas, rezidentūros bazės vadovo
patvirtintas jaunesniojo ir vyresniojo gydytojo odontologo rezidento pareigybės
aprašymas, kiti teisės aktai.
64. Rezidento teisės:
64.1.gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės paramą (rezidento
stipendiją);
64.2. išrašyti Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka receptus;
64.3. raštu atsisakyti vykdyti rezidento vadovo pavedimus, jeigu neturi reikiamos
kompetencijos ir kvalifikacijos. Tai rezidento neatleidţia nuo rezidentūros programos
vykdymo;
64.4. kelti savo kvalifikaciją dalyvaujant specialybės draugijų, respublikinėse ir tarptautinėse
mokslinėse-praktinėse konferencijose;
64.5. išėjus rezidentūros programą, laikyti baigiamąjį rezidentūros egzaminą.
65. Rezidento pareigos:
65.1.laikytis Universiteto ir rezidentūros bazės vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gydytojo profesinę veiklą;
65.2.atliekant profesinės veiklos praktiką, teikti sveikatos prieţiūros paslaugas šio
reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik įgijus būtinų ţinių ir įgūdţių,
neviršijant įgytos kompetencijos ir kvalifikacijos;
65.3.gerbti pacientų teises, jų nepaţeisti;
65.4.laikytis medicinos etikos principų;
65.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti medicinos dokumentus;
65.6. vykdyti rezidentūros programą;
65.7.atlikto darbo apskaitai pildyti nustatytos formos dienyną;
65.8.asmeniniu gydytojo spaudu patvirtinti medicinos dokumentų ir receptų įrašus;
65.9.parengti ir apginti rezidentūros baigiamąjį darbą ar mokslinį straipsnį numatytą
rezidentūros programoje.
66. Rezidentas budi pagal rezidentūros studijų programos ir rezidentūros bazės poreikius.
Budėjimams skirtos valandos, be rezidento raštiško sutikimo, negali viršyti 50 procentų
profesinės veiklos praktikai skirto laiko. Nėščiosioms ir auginančioms vaikus iki 3 m.
amţiaus naktiniai budėjimai (joms prašant) keičiami į dieninius. Rezidento raštišku
sutikimu, budėjimų valandos gali būti neribojamos. Po naktinio budėjimo rezidentui
suteikiamos lengvatos, atitinkančios rezidentūros bazės vidaus tvarkos taisykles ir
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius gydytojo profesinę veiklą.
67. Rezidentas teisės aktų nustatyta tvarka atsako uţ veikas, kuriomis galėjo sukelti ar padarė
ţalą paciento sveikatai ar gyvybei.
VII. REZIDENTŪROS FINANSAVIMAS
68. Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis rezidentas gauna valstybės paramą rezidento stipendiją.
69. Valstybės finansuojamose rezidentūros vietose studijavę asmenys, pašalinti iš
Universiteto arba savo noru nutraukę studijas (išskyrus tuos atvejus, kai studijos
nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį pusmetį) Vyriausybės nustatyta tvarka
privalo į valstybės biudţetą grąţinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų
vietose apmokėti skirtas lėšas.
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70. 69 punktas netaikomas, jeigu:
70.1.asmuo rezidentūros metus baigė individualiame rezidentūros studijų plane nustatytu
laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki naujų
rezidentūros metų pradţios raštu praneša Universitetui apie studijų nutraukimą
pateikdami prašymą rektoriui, suderintą su rezidentūros koordinatoriumi ar klinikos
vadovu bei Podiplominių studijų centro vadovu;
70.2.asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripaţintas neįgaliu ir pateikia paţymą apie jo
neįgalumą;
70.3.asmuo miršta.
71. Rezidentas dirbdamas rezidentūros bazėje gauna pareiginę algą. Rezidento pareiginės
algos dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu.
72. Rezidentūros išlaidos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
asignavimų, skiriamų Universitetui ir Sveikatos apsaugos ministerijai.
____________________________________

