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Lietuva tiek Europos Sajungoje, tiek tarp OECD valstybių lyderiauja pagal praktikuojančių ir
ruošiamų gydytojų skaičių1,2, tačiau regioninės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - ASPĮ)
susiduria su specialistų trūkumu ir itin lėtu personalo atsinaujinimu. Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau - SAM) paviešintoje statistikoje (priedas Nr. 1) nuo 96,17 % iki 99,25 %
gydytojų rezidentų dirba Kaune ir Vilniuje.

2021 m. liepos mėnesį paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atliktas auditas
„Ar užtikrinama studijų kokybė Lietuvoje?“ atskleidžia, kad šiuo metu ruošiami būsimieji specialistai
rezidentūros kokybę vertina itin prastai - 54 % respondentų nurodė, kad savo praktinius įgūdžius
dešimtbalėje skalėje vertina 1-5 balais (priedas Nr. 2)3.

Šiuo metu už rezidentūros bazių steigimą ir gydytojų rezidentų išvykimo į rezidentūros bazes
tvarką tiesiogiai atsakingi Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau - LSMU) ir Vilniaus
universitetas (toliau - VU). LSMU ir VU nėra suinteresuoti gydytojų rezidentų išvykimu į
rezidentūros bazes, be to, neturi galimybių organizuoti ir skatinti rezidentų judumo, užtikrinant
rezidentūros bazių kokybę ir suteikiant atitinkamas socialines garantijas. Paminėtina ir tai, kad
dabartiniai kontrolės mechanizmai riboja regionų ASPĮ galimybes pritraukti rezidentus ir rezidentų
galimybes rinktis bazes.

Minimas problemas iš dalies siekiama spręsti SAM Vyriausybės nutarimo nr. 144 „Dėl
medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų
ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektu. Visgi šiame projekte matome
reikšmingų trūkumų:

3 https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/Download/4102

2 https://data.oecd.org/chart/6nER

1 https://data.oecd.org/chart/6nEV
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- Projekte numatyta, kad rezidentas dalį profesinės praktikos trukmės privalės atlikti kitame
mieste, tačiau neužtikrinamos galimybės rezidentūros bazę pasirinkti savanoriškai;

- Nėra numatyta optimali bendra rezidentūros bazių akreditavimo tvarka bei išorinės kontrolės
mechanizmai;

- Nėra atkreipiamas dėmesys į socialinių garantijų gydytojams rezidentams užtikrinimą,
suinteresuotų ASPĮ įtraukimą į studijų proceso organizavimą ir gydytojų rezidentų pritraukimą;

- Nėra numatoma tvarka, kaip bus organizuojamas gydytojo rezidento darbo užmokesčio
(DU) didinimas, įgavus papildomas pakopines kompetencijas.

Manome, kad gydytojui rezidentui turėtų būti išlaikoma galimybė pasirinkti rezidentūros
bazę. Australijoje taikytas privalomo išsiuntimo į regionus modelis nepasiteisino - gydytojai
rezidentai, atidirbę tam tikrą laikotarpį regione, išvyksta ir negrįžta į tą regioną, šį modelį planuojama
keisti4.

Norime atkreipti dėmesį, kad turėtų būti nustatytas limitas, kiek gydytojų rezidentų vienu
metu gali būti ruošiama rezidentūros bazių tam tikruose skyriuose. Rezidentūros bazės turėtų
konkuruoti dėl rezidentų savo edukacijos kokybe, bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl socialinių
garantijų atvykstančiam gydytojui užtikrinimo.

Manome, kad universitetai neturėtų būti atsakingi už rezidentūros bazių kokybės vertinimą ir
akreditaciją, o šias funkcijas galėtų atlikti nešališkas išorinis organas prie SAM.

Pabrėžiame, kad už rezidentūros reglamentavimą ir priežiūrą turi būti atsakinga viena
ministerija, šiuo atveju - SAM.

Įsigaliojus pakopinių kompetencijų tvarkai5 turėtų būti peržiūrimas ir gydytojų rezidentų DU
klausimas. Manome, kad gydytojų rezidentų DU turėtų didėti proporcingai įgijus pakopines
kompetencijas ir teikiant vis platesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

Tampa akivaizdu, kad išvardintoms problemoms spręsti nepakanka vieno teisės akto
pakeitimo. Būtinos platesnės diskusijos, visų suinteresuotų valstybės institucijų bendradarbiavimas ir
tvarūs sisteminiai sprendimai, todėl kreipiamės į Seimo Sveikatos reikalų komitetą ir prašome
sudaryti darbo grupę rezidentų judumo, rezidentūrų kokybės ir rezidentų DU klausimams spręsti.

Pasirašyta elektroniniu būdu:

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Kristina Norvainytė

Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės prezidentė Neda Žutautaitė

5https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/143a7fc0f7cb11e895b0d54d3db20123?positionInSearchResults=3&
searchModelUUID=21d5b3c9-773d-4418-9c8a-637ece4ae283

4 https://www.bmpproject.org/open-letter
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Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Rezidentų tarybos pirmininkė Kamilė Marcinkevičiūtė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų tarybos pirmininkas Mindaugas Stonis

Lietuvos medicinos studentų asociacijos prezidentė Auksė Ramaškevičiūtė

Lietuvos Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius
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