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SVEIKATOS PRIEÞIÛROS IR FARMACIJOS SPECIALISTØ PROFESINËS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS
Sveikatos prieþiûros ir farmacijos specialistø profesinës kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka parengta
ágyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Sveikatos prieþiûros ástaigø, Medicinos praktikos, Odontologijos praktikos, Farmacinës veiklos, Slaugos praktikos, Visuomenës sveikatos prieþiûros ástatymus, kitus teisës aktus bei
vadovaujantis Lietuvos Respublikos ðvietimo, Aukðtojo mokslo, Neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo ástatymais ir reglamentuoja specialistø profesinës kvalifikacijos tobulinimo (toliau – tobulinimas, tobulinimasis) organizavimà, apmokëjimà, vertinimà. Ði tvarka taikoma medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenës sveikatos, kità aukðtàjá iðsilavinimà turintiems ir áraðytiems á sveikatos prieþiûros specialybiø/subspecialybiø (profesiniø kvalifikacijø rûðiø) sàraðà bei farmacijos specialistams (toliau – specialistams).
Ðioje tvarkoje vartojamos sàvokos:
2.1. formalusis vš ietimas – valstybës reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias
sëkmingai baigus iðduodamas valstybës pripaþástamas diplomas arba paþymëjimas;
2.2. neformalusis vš ietimas – asmens ir visuomenës interesus atitinkantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias
baigus neágyjama aukðtesnio lygio profesinë kvalifikacija pagal nacionalinæ iðsilavinimo lygiø, kvalifikaciniø laipsniø ir
profesiniø kvalifikacijø sistemà bei neiðduodamas valstybës pripaþástamas dokumentas, patvirtinantis iðsilavinimo arba
kvalifikacijos ágijimà;
2.3. profesinës kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis ðvietimas, kuriuo siekiama pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas þinias, gebëjimus bei praktinius ágûdþius;
2.4. privalomojo profesinës kvalifikacijos tobulinimo trukmë – privalomo tobulinimosi valandø skaièius specialisto praktikos licencijai, leidimui ar kitam specialisto veiklos dokumentui perregistruoti;
2.5. profesinës kvalifikacijos tobulinimo kursas – ne trumpesnis kaip dviejø dienø profesinës kvalifikacijos tobulinimas ðvietimo institucijoje, kuriuo siekiama pagilinti ágytos kvalifikacijos (specialybës) (toliau-kvalifikacijos) þinias,
gebëjimus ir praktinius ágûdþius;
2.6. staþuotë – formaliojo ðvietimo institucijos nustatytas individualus profesinës kvalifikacijos tobulinimas, kuriuo
siekiama atnaujinti ir pagilinti ágytos kvalifikacijos praktinius ágûdþius ir þinias, trunkantis ne trumpiau kaip 5 darbo dienas ir vykdomas formaliojo ðvietimo institucijoje ar jos bazëje;
2.7. seminaras - ðvietimo institucijos organizuotas profesinës kvalifikacijos tobulinimas, trunkantis ne daugiau kaip
tris dienas;
2.8. mokslinë-praktinë konferencija – formaliojo ðvietimo institucijos, Lietuvos sveikatos prieþiûros ar farmacijos
specialybës draugijø, registruotø Teisingumo ministerijoje (toliau - specialybës draugija), kartu su formaliojo ðvietimo
institucija organizuotas profesinës kvalifikacijos tobulinimas, trunkantis ne daugiau kaip penkias dienas;
2.9. vš ietimo institucija – bet kuri valstybinë ar nevalstybinë, pelno siekianti ar nesiekianti Vyriausybës arba jos ágaliotos institucijos nustatyta tvarka áregistruota ástaiga, organizacija ar ámonë, teisës aktø nustatyta tvarka ágijusi teisæ vykdyti bei aprobavusi Ekonominës veiklos rûðiø klasifikatoriuje nustatytà veiklà „80.42.30. Kvalifikacijos tobulinimas“.
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2.10. formaliojo vš ietimo institucija – bet kuri valstybinë ar nevalstybinë, pelno siekianti ar nesiekianti Vyriausybës
arba jos ágaliotos institucijos nustatyta tvarka áregistruota ástaiga, organizacija ar ámonë, kuriai teisës aktø nustatyta tvarka
suteikta teisë iðduoti valstybës pripaþástamus diplomus ar paþymëjimus.
II. PROFESINËS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FORMOS IR VERTINIMAS
3. Tobulinimosi formos: kursai, staþuotës, paskaitos, praneðimai, publikacijos mokslo þurnaluose ir leidiniuose,
mokslo leidinio, kuris indeksuojamas prestiþinëse duomenø bazëse (ISI, Index Medicus/MEDLINE), ar mokslo leidinio,
kuris átrauktas á Lietuvos mokslo ir studijø departamento patvirtintà leidiniø sàraðà, metinë prenumerata, mokslinës-praktinës konferencijos, seminarai, tarptautiniai suvaþiavimai.
4. Tobulinimasis Lietuvoje ar uþsienyje vertinamas valandomis:
4.1. dalyvavimas vienos akademinës valandos trukmës kursuose ar seminare – 1 valanda;
4.2. kursuose ar seminaruose skaitomos vienos akademinës valandos trukmës paskaitos parengimas:
4.2.1. Lietuvoje – 10 valandø;
4.2.2. uþsienyje – 15 valandø;
4.3. vienos akademinës valandos trukmës praktiniø uþsiëmimø ta paèia tema staþuotëse vedimas – 1 valanda;
4.4. dalyvavimas vienos akademinës valandos staþuotëje:
4.4.1. Lietuvoje – 1 valanda;
4.4.2. uþsienyje – 1,5 valandos;
4.5. dalyvavimas vienos dienos staþuotëje (jei trukmë valandomis nenurodyta):
4.5.1. Lietuvoje – 6 valandos;
4.5.2. uþsienyje – 9 valandos.
4.6. dalyvavimas specialybës draugijos kartu su formaliojo ðvietimo ástaiga organizuotoje mokslinëje-praktinëje konferencijoje:
4.6.1. 1 akademinë valanda – 1 valanda;
4.6.2. 1 diena (jei trukmë valandomis nenurodyta) – 6 valandos;
4.6.3. skaitytas mokslinis praneðimas – 20 valandø;
4.6.4. paskelbtos tezës be pranešimo – 4 valandos;
4.7. dalyvavimas tarptautiniame suvaþiavime, uþsienio aukðtøjø mokyklø ir/ar sveikatos prieþiûros, farmacijos specialistø draugijø organizuotoje mokslinëje-praktinëje konferencijoje:
4.7.1. 1 akademinë valanda – 1,5 valandos;
4.7.2. 1 diena (jei trukmë valandomis nenurodyta) – 9 valandos;
4.7.3. skaitytas mokslinis praneðimas – 30 valandø;
4.7.4. paskelbtos tezës be praneðimo – 6 valandos;
4.8. paskelbtas mokslinis straipsnis:
4.8.1. uþsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo þurnaluose ir leidiniuose su citavimo indeksu – 90 valandø;
4.8.2. uþsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo þurnaluose ir leidiniuose – 75 valandos;
4.8.3. pripaþintuose Lietuvos mokslo þurnaluose – 30 valandø;
4.8.4. Lietuvoje organizuotos mokslinës-praktinës konferencijos, kitame medicinos, stomatologijos, slaugos ar farmacijos mokslo leidinyje – 10 valandø;
4.8.5. uþsienyje organizuotos mokslinës-praktinës konferencijos, kitame medicinos, stomatologijos, slaugos ar farmacijos mokslo leidinyje – 15 valandø.
4.9. mokslo leidinio, kuris indeksuojamas duomenø bazëse (ISI, Index Medicus/MEDLINE) ar átrauktas á Lietuvos
mokslo ir studijø departamento patvirtintà leidiniø sàraðà, metinë prenumerata:
4.9.1. iðleidþiamo kartà per mënesá – 8 valandos;
4.9.2. iðleidþiamo kartà per ketvirtá – 4 valandos.
5. Tobulinimosi formos ir jø trukmës pagal ágytà kvalifikacijà uþskaitomos ir vertinamos, kaip nurodyta ðios tvarkos
3 ir 4 punktuose.
6. Jei mokslinio praneðimo, straipsnio, teziø autoriai yra keli, valandø skaièius nustatomas bendrà valandø skaièiø padalijus ið autoriø skaièiaus. Uþskaitomi moksliniai praneðimai, straipsniai, tezës parengti per paskutinius penkerius metus.
7. Tobulinimosi formos ir jø trukmës kitose, su profesine kvalifikacija susijusiose, srityse (pvz., ne farmacijos specialistams – farmacijos, ekonomikos, informaciniø technologijø, finansø, vadybos, socialinio darbo, sociologijos, statistikos, teisës ir kt.) uþskaitomos, kaip nurodyta ðios tvarkos 3 punkte, ir vertinamos kaip 1/3 valandø, nurodytø ðios tvarkos
4 punkte.
8. Švietimo institucijos, vykdanèios neformaløjá ðvietimà, iðduoda paþymëjimus (toliau – paþymëjimas, paþyma), patvirtinanèius asmens dalyvavimà neformaliojo ðvietimo programoje ir jos baigimà, iðskyrus iðsilavinimo, tam tikros pakopos ar reglamentuoto modulio baigimà arba kvalifikacijos ágijimà. Tokie paþymëjimai gali bûti pripaþástami juridiniø
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ir fiziniø asmenø, taèiau jais remiantis formaliojo ðvietimo institucijos negali iðduoti valstybës pripaþástamø diplomø ar
paþymëjimø.
9. Paþymëjime turi bûti nurodyta: paþymëjimà iðdavusi institucija, paþymëjimo registracijos numeris (esant keliems
renginio organizatoriams, paþymëjimo registracijos numerá áraðo kiekviena institucija), paþymëjimà gavusio asmens vardas, pavardë, renginio (kursø, staþuotës, konferencijos ir kt.) data, tema, valandø skaièius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. Paþymëjimas turi bûti pasiraðytas já iðdavusios (-iø) institucijos (-ø) vadovo (-ø) bei patvirtintas institucijos (-ø) spaudu (-ais).
10. Paþymoje, patvirtinanèioje, kad asmuo skaitë paskaitas, vedë seminarus ar praktinius uþsiëmimus, turi bûti nurodyta jà iðdavusi institucija, paþymos registracijos numeris ir iðdavimo data, temø pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos, vesti seminarai ar praktiniai uþsiëmimai, valandø skaièius ir laikotarpis. Paþyma turi bûti pasiraðyta jà iðdavusios institucijos vadovo bei patvirtinta paþymà iðdavusios institucijos spaudu.
11. Privalomojo profesinës kvalifikacijos tobulinimo licencijai ar kitam specialisto profesinei veiklai bûtinam dokumentui perregistruoti trukmë valandomis nustatoma kitais Lietuvos Respublikos teisës aktais.
12. Profesinës kvalifikacijos tobulinimas ðvietimo institucijos, kuriai teisës aktø nustatyta tvarka yra suteikta teisë
vykdyti formaløjá ðvietimà, organizuojamuose profesinës kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi sudaryti ne maþiau kaip
60 procentø privalomojo ágytos profesinës kvalifikacijos tobulinimo trukmës. Tai netaikoma specialistams, pateikusiems
mokslinius straipsnius, publikuotus pripaþintuose Lietuvos bei uþsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo þurnaluose, leidiniuose ir leidiniuose su citavimo indeksu. Valandø skaièius, ávertinus ðiuos mokslinius straipsnius, kaip nurodyta 4.8 punkte, neturi virðyti 60 procentø privalomojo profesinës kvalifikacijos tobulinimo trukmës.
13. Ðios tvarkos 4.9 ir 7 punktuose nurodytas tobulinamasis gali sudaryti ne daugiau kaip po 20 procentø privalomojo
profesinës kvalifikacijos tobulinimo trukmës.
III. PROFESINËS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSØ ORGANIZAVIMO TVARKA
14. Profesinës kvalifikacijos tobulinimu rûpinasi patys specialistai, sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos, ámonës (toliau – sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos), jø steigëjai, specialybës draugijos bei specialistø profesinës organizacijos. Specialistø rengimo ir tobulinimo uþsakovai yra Sveikatos apsaugos ministerija ir Ðvietimo ir mokslo ministerija.
15. Specialistø tobulinimas – sudëtinë sveikatos prieþiûros, farmacijos personalo valdymo dalis – planuojamas, organizuojamas ir vykdomas pagal kompetencijà atitinkamu lygiu: ministerija ir formaliojo ðvietimo institucijos ðià veiklà
planuoja ir koordinuoja valstybës lygiu, apskritys ir savivaldybës – teritorijose, sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos
– ástaigose, patys specialistai – asmenine iniciatyva.
16. Sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos administracija privalo planuoti ástaigoje dirbanèio personalo tobulinimà, numatyti ðiam tikslui reikalingas lëðas bei sudaryti sàlygas privalomam specialisto profesinës kvalifikacijos tobulinimuisi.
17. Formaliojo ðvietimo ástaigos, kurioms teisës aktø nustatyta tvarka suteikta teisë vykdyti neformaløjá ðvietimà, atsiþvelgdamos á ministerijos, specialistø profesiniø sàjungø bei specialybës draugijø siûlymus, organizuoja specialistø tobulinimosi kursus, nustato kursø trukmæ ir kainà.
18. Ðvietimo institucijos turi uþtikrinti tobulinimo programø kokybæ bei jø vykdytojø profesionalumà, atitinkantá tobulinamø specialistø profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Tobulinimosi programos, suderintos su ministerija
ir aprobuotos teisës aktø nustatyta tvarka, turi bûti patvirtintos ðvietimo institucijø.
19. Apie kitais metais organizuojamus tobulinimosi kursus ðvietimo institucijos vieðai skelbia iki kiekvienø metø birþelio 1 d.
20. Informacijà apie kitais metais organizuojamas mokslines-praktines konferencijas ðvietimo institucijos, specialybës draugijos pagal patvirtintà formà pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai iki kiekvienø metø gruodþio 1 dienos. Organizuojant neeilinæ mokslinæ-praktinæ konferencijà, ministerijà bûtina informuoti ne vëliau kaip prieð mënesá.
21. Sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigø administracijos iki kiekvienø metø rugsëjo 15 d. pateikia ðvietimo institucijoms specialistø, pateikusiø praðymus tobulintis, paraiðkas ir sàraðus.
22. Ðvietimo institucijos iki kiekvienø metø lapkrièio 15 d. sudaro tobulinimosi kursuose dalyvaujanèiøjø vardinius
specialistø sàraðus kitiems metams ir nustato kursø laikà.
23. Ðvietimo institucijos iki kiekvienø metø gruodþio 1 d., suderinusios su Lietuvos profesinëmis specialistø organizacijomis (taip uþtikrinamas specialistø tobulinimosi proceso tolygumas, iðvengiama specialistø praðymø ta paèia tema
patenkinimo keliose ðvietimo institucijose), pateikia ministerijai derinti specialistø, kurie pretenduoja tobulintis uþ valstybës biudþeto lëðas, vardinius sàraðus, tobulinimosi kursø kalendorinius planus, tobulinimosi iðlaidø skaièiuotes, mokëjimo grafikà, sutarèiø dël specialistø tobulinimosi organizavimo ir apmokëjimo projektus ir kità reikiamà informacijà pagal ministerijos ir ðvietimo institucijø nustatytas tipines formas. Tobulinimosi kursø ir staþuoèiø iðlaidas suskaièiuoja
ðvietimo institucijos.
24. Ministerija, atsiþvelgdama á specialistø profesiniam tobulinimui skirtas valstybës biudþeto lëðas ir konkreèios
kvalifikacijos asmenø skaièiø, iki kiekvienø metø sausio 30 d. sudaro sutartis su ðvietimo institucijomis dël mokëjimo uþ
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Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priskiriamose ir licencijas sveikatos prieþiûrai turinèiose ástaigose dirbanèiø
sveikatos prieþiûros ar farmacijos specialistø tobulinimosi kursus.
25. Ðvietimo institucijos pateikia informacijà apie sudarytas tobulinimosi kursø grupes sveikatos prieþiûros ástaigoms:
I ketvirèio – iki gruodþio 1 d.,
II ketvirèio – iki sausio 1 d.,
III ketvirèio – iki birþelio 1 d.,
IV ketvirèio – iki birþelio 30 d.
IV. TOBULINIMOSI KURSØ APMOKËJIMO TVARKA
26. Ministerija skiria ne maþiau kaip 80 procentø ið valstybës biudþeto gaunamø lëðø specialistø tobulinimui. Vienam
asmeniui ið valstybës biudþeto skiriama vienoda procentinë lëðø dalis nepriklausomai nuo turimø licencijø ar kitø specialisto praktikai bûtinø dokumentø skaièiaus. Likusià valstybës biudþeto lëðø dalá (iki 20 procentø) ministerija gali skirti
tiksliniam specialistø tobulinimui, atsiþvelgdama á strateginius sveikatos sektoriaus pasikeitimus, kylanèius sveikatos
prieþiûros personalo planavimo ir jo kompetencijos klausimus, sparèius medicinos technologijø pasikeitimus, specialistø
profesiniø sàjungø ir specialybës draugijø motyvuotus siûlymus, siekdama paspartinti sveikatos apsaugos reformà ir pagerinti atskiros sveikatos prieþiûros srities specialistø teikiamø sveikatos prieþiûros paslaugø kokybæ, vykdydama Europos Sàjungos teisës reikalavimus.
27. Ministerija, siekdama patenkinti specialistø tobulinimosi poreikius bei atsiþvelgdama á valstybës biudþeto skiriamas lëðas, apmoka specialistui iki 75 procentø specialisto profesinës kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi ðvietimo
institucijos, kuriai suteikta teisë vykdyti ir formaløjá ðvietimà, organizuojamø specialistø profesinës kvalifikacijos tobulinimo kursø kainos. Tuo tikslu ministerija, atsiþvelgdama á specialistø tobulinimo institucijoms pateiktas paraiðkas, su jomis sudaro sutartis dël dalies kursø kainos apmokëjimo. Kas penkerius metus (licencijos ar kito specialisto profesinei
veiklai bûtino dokumento iðdavimo bei privalomo praneðimo apie tobulinimàsi laikotarpiu) specialistui dalá tobulinimosi
iðlaidø, bet ne daugiau kaip uþ privalomà tobulinimàsi formaliojo ðvietimo ástaigose, tokiu bûdu apmoka ministerija, kità
dalá – kitas juridinis asmuo arba pats specialistas. Sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos, ámonës, planuodamos kitø
metø biudþetà, atsiþvelgdamos á specialistø tobulinimosi poreiká, numato lëðas specialistø tobulinimuisi (rekomenduojama ne maþiau kaip vienà procentà ástaigos darbo uþmokesèio fondo). Vidutiná darbo uþmokestá moka ir komandiruotës
iðlaidas padengia ástaiga, siunèianti specialistà tobulintis, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatyta tvarka.
28. Gali bûti organizuojami mokami tobulinimosi kursai ar kiti renginiai, uþ kuriuos moka patys specialistai, sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigos arba kitos organizacijos.
29. Kitø sveikatos prieþiûros ar farmacijos ástaigø specialistø tobulinimosi iðlaidos padengiamos ið ðiø ástaigø ar paèiø
specialistø lëðø.

PROFESINËS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MASTAS
PERREGISTRUOJANT IR ATNAUJINANT GYDYTOJO MEDICINOS
PRAKTIKOS LICENCIJÀ
1. Pirminës ar specializuotos medicinos praktikos licencija perregistruojama ir atnaujinama gydytojui pateikus paþymëjimus, patvirtinanèius, kad jis per paskutinius penkerius metus (nuo licencijoje nurodytos jos iðdavimo/perregistravimo ir iki kito perregistravimo datos) 200 valandø tobulino profesinæ kvalifikacijà.
2. Gydytojø bei gydytojø tyrëjø, kurie taiko chirurginá gydymà ar atlieka kitas intervencines diagnostines ar gydymo
procedûras, praktiniai uþsiëmimai – universitetø rengiamose staþuotëse ar kursuose – turi sudaryti ne maþiau kaip 30 procentø privalomojo profesinës kvalifikacijos tobulinimo trukmës.
3. Specializuotos gydytojo otorinolaringologo medicinos praktikos licencija perregistruojama ir atnaujinama gydytojui pateikus paþymëjimus, patvirtinanèius, kad jis per paskutinius penkerius metus (nuo licencijoje nurodytos jos iðdavimo/perregistravimo ir iki kito perregistravimo datos) ne maþiau kaip 50 valandø (1/4) ið privalomøjø 200 tobulino profesinæ kvalifikacijà vaikø otorinolaringologijos srityje.
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