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DĖL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO nr. DYT1-446 DĖL 

REZIDENTŲ SKAIČIAUS 

 

Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS) reiškia susirūpinimą dėl susidariusios padėties dėl 

rezidentūros klausimo Lietuvoje. 

Rezidentų ruošimo klausimas yra svarbus Lietuvos sveikatos ir švietimo sistemoms dėl šios 

priežasties turi būti diskutuotinas su visomis suinteresuotomis šalimis ir sprendimai priimami tik 

radus bendrą sutarimą. 

LSS pabrėžia, kad studentai, viena iš suinteresuotų šalių, į šias diskusijas nebuvo įtraukti ar 

buvo įtraukti per mažai. Taip pat pasigęsta LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Švietimo ir 

mokslo ministerijos bendradarbiavimo šiuo itin svarbiu klausimu. 

Pabrėžtina, jog procesas negali būti vienpusis, tad vien tik mažinant finansavimą didiesiems 

akredituotiems rezidentų ruošimo centrams nebus sukuriamos naujos rezidentų ruošimų bazės 

regionuose ar išplečiamos galimų paruošti rezidentų galimybės. 

Atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu dar nėra paruošti ilgalaikiai rezidentų profesinės 

praktikos planai regionuose. Skubotas planų paruošimas sukurs socialinę atskirtį tarp į dvi ar 

daugiau grupių suskaldytų rezidentų. LSS nuomone, tokie veiksmai sukurs socialiai neteisingą 

praktikos sistemą  rezidentams. Svarbu, kad siekiant ne tik kompensuoti medikų stygių regionuose, 

o kurti patvarią ir patrauklią sistemą, turi būti siekiama rezidentus pritraukti į regionus. Manome, 

kad LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasirinktas šios problemos sprendimo būdas minėto tikslo 

nekelia, o siekia išspręsti susidariusią problemą laikinomis priemonėmis. 

LSS pasisako už nuoseklų procesą, sukuriant rezidentų praktikų atlikimo tvarkas ir planus. 

Juos rengiant privalu atsižvelgti į turimus resursus regioninėse rezidentų ruošimo įstaigose siekiant 

užtikrinti socialiai teisingą (į rezidentų socialinę padėtį orientuotą) ir visuomenės neskaldantį  
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rezidentų ruošimo modelį. Primename, jog poziciją šiuo klausimu išsakė ir Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė 2014 balandžio 3 d. kreipimosi rašte 

„Atsakomasis raštas į SAM 2014 kovo 28 dienos raštą dėl rezidentų skaičiaus“ 

Sveikatos apsaugos ministerijos prašome nesiimti skubotų sprendimų sustabdant įsakymo 

galiojimą ir atnaujinti diskusijas įtraukiant visas suinteresuotas šalis, bei atkreipiant didesnį dėmesį į 

studentų pasiūlymus, siekiant socialiai teisingo ir rezidentams priimtino praktikų modelio, kuris 

skatintų, o ne verstų rezidentus rinktis praktiką regione. 

 

 

 

LSS Prezidentas                                    Paulius Baltokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: Paulius Baltokas, president@lss.lt, tel. nr. +37062623742 


