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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-469 

MEDICINOS PRAKTIKOS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Eil. 
Nr.

Profesinė kvalifikacija Studijų programos pavadinimas Studijų forma

1. Medicinos gydytojas medicina vientisosios studijos
2. Šeimos gydytojas šeimos medicina rezidentūra
3. Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas alergologija ir klinikinė imunologija rezidentūra
4. Gydytojas onkologas chemoterapeutas chemoterapinė onkologija rezidentūra
5. Darbo medicinos gydytojas darbo medicina rezidentūra
6. Gydytojas dermatovenerologas dermatovenerologija rezidentūra
7. Gydytojas dietologas dietologija rezidentūra
8. Gydytojas endokrinologas endokrinologija rezidentūra
9. Gydytojas gastroenterologas gastroenterologija rezidentūra
10. Gydytojas geriatras geriatrija rezidentūra
11. Gydytojas hematologas hematologija rezidentūra
12. Infekcinių ligų gydytojas infekcinės ligos rezidentūra
13. Gydytojas kardiologas kardiologija rezidentūra
14. Klinikinės toksikologijos gydytojas klinikinė toksikologija rezidentūra
15. Gydytojas nefrologas nefrologija rezidentūra
16. Gydytojas neurologas neurologija rezidentūra
17. Gydytojas pulmonologas pulmonologija rezidentūra
18. Gydytojas onkologas radioterapeutas radioterapinė onkologija rezidentūra
19. Gydytojas reumatologas reumatologija rezidentūra
20. Vidaus ligų gydytojas vidaus ligos rezidentūra
21. Gydytojas neonatologas vaikų ligos ir neonatologija rezidentūra
22. Gydytojas vaikų endokrinologas vaikų ligos ir vaikų endokrinologija rezidentūra
23. Gydytojas vaikų gastroenterologas vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija rezidentūra
24. Gydytojas vaikų hematologas vaikų ligos ir vaikų hematologija rezidentūra
25. Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija rezidentūra
26. Gydytojas vaikų kardiologas vaikų ligos ir vaikų kardiologija rezidentūra
27. Gydytojas vaikų nefrologas vaikų ligos ir vaikų nefrologija rezidentūra
28. Gydytojas vaikų neurologas vaikų ligos ir vaikų neurologija rezidentūra
29. Gydytojas vaikų pulmonologas vaikų ligos ir vaikų pulmonologija rezidentūra
30. Vaikų ligų gydytojas vaikų ligos rezidentūra
31. Abdominalinės chirurgijos gydytojas abdominalinė chirurgija rezidentūra
32. Gydytojas chirurgas chirurgija rezidentūra
33. Gydytojas kraujagyslių chirurgas kraujagyslių chirurgija rezidentūra
34. Gydytojas krūtinės chirurgas krūtinės chirurgija rezidentūra
35. Gydytojas neurochirurgas neurochirurgija rezidentūra
36. Gydytojas ortopedas traumatologas ortopedija ir traumatologija rezidentūra
37. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos 

gydytojas
plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija rezidentūra

38. Gydytojas širdies chirurgas širdies chirurgija rezidentūra
39. Gydytojas urologas urologija rezidentūra
40. Gydytojas vaikų chirurgas vaikų chirurgija rezidentūra
41. Gydytojas akušeris ginekologas akušerija ir ginekologija rezidentūra
42. Gydytojas anesteziologas reanimatologas anesteziologija ir reanimatologija rezidentūra
43. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas fizinė medicina ir reabilitacija rezidentūra
44. Gydytojas oftalmologas oftalmologija rezidentūra
45. Gydytojas otorinolaringologas otorinolaringologija rezidentūra
46. Gydytojas psichiatras psichiatrija rezidentūra
47. Sporto medicinos gydytojas sporto medicina rezidentūra
48. Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras vaikų ir paauglių psichiatrija rezidentūra
49. Gydytojas genetikas genetika rezidentūra
50. Laboratorinės medicinos gydytojas laboratorinė medicina rezidentūra
51. Gydytojas patologas patologija rezidentūra
52. Gydytojas radiologas radiologija rezidentūra
53. Teismo medicinos gydytojas teismo medicina rezidentūra


