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Rezidentūros studijų programos tikslas
Akušerijos ir ginekologijos rezidentūros programos tikslas parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetetingą,
sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą, turintį akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją, gebantį
kūrybingai dirbti savarankiškai ir komandoje, besidomintį mokslo naujovėmis, pasiryžusį nuolat tobulėti tiek
profesinėje, tiek bendravimo srityse.
Rezidentūros studijų programos profilis
Rezidentūros studijų turinys:
Rezidentūros studijų programos
Rezidentūros studijų programos
ciklų grupės
pobūdis
skiriamieji bruožai
Programą sudaro Privalomieji ir Taikomojo pobūdžio programa,
Programa parengta, atsižvelgiant į
Pasirenkamieji ciklai, apimantys orientuota į praktinę veiklą bei
LR teisės aktus, LR SAM keliamus
teoriją,
praktinį
darbą
ir tobulinanti mokslinio-tiriamojo
reikalavimus specialistui akušeriui
savarankišką darbą.
darbo gebėjimus ir suteikianti
ginekologui.
Privalomieji ciklai apima akušerijos gydytojo akušerio ginekologo
bei ginekologijos disciplinas, o taip profesinę kvalifikaciją
Programa
grindžiama
teorinių
pat kai kurias labai artimas
studijų ir praktinio darbo integracija
medicinos
sritis
tokias
kaip
nuo pirmųjų studijų metų. Praktiniai
neonatologija, anesteziologija bei
įgūdžiai įgyjami ir teorinis kursas
reanimatologija,
histopatologija.
įsisavinamas padedant Universiteto
Akušerijos disciplina orientuota į
dėstytojams – rezidentūros bazės
nėštumo ir gimdymo fiziologiją bei
specialistams.
perinatalinę patologiją, apimdama
Pagrindinė
Akušerijos
ir
dažniausių nėštumo ir gimdymo
ginekolgijos rezidentūros bazė –
komplikacijų etiopatogenezę, jų
LSMU VšĮ Kauno klinikos pasižymi
diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.
visos akušerinės ir ginekologinės
Ginekologijoje studijuojamos visų
pagalbos
teikimui
reikalingų
moters amžiaus periodų ligos, tarp jų
diagnostikos bei gydymo priemonių

onkoginekologija, uroginekologija,
ginekologinė endokrinologija, ligų
priežastys, diagnostika, gydymas,
galima profilaktika.
Pasirenkamieji
ciklai
leidžia
pagilinti jau įgytas temines žinias
tiek akušerijoje, tiek ginekologijoje,
o taip pat išplėsti savo kompetenciją
bendrojoje chirurgijoje.

Reikalavimai stojantiesiems
Būtinas medicinos magistro laipsnis ir medicinos
gydytojo profesinė kvalifikacija. Priimama bendro
konkurso keliu. Konkursinio balo sandara nurodoma
priėmimo į LSMU rezidentūros programas sąlygose.
Pagrindinės konkursinio balo dedamosios yra visų
vientisųjų studijų metu studijuotų dalykų įvertinimų
vidurkis, baigiamojo egzamino įvertinimas, klinikinės
medicinos praktikos įvertinimas, studento mokslinės
veiklos vertinimas (skiria SMD), motyvacijos pokalbio
vertinimas. Motyvacijos pokalbis vyksta pagal iš anksto
numatytą grafiką. Motyvacijos komisiją sudaro
Akušerijos ir ginekologijos klinikos akademinis
personalas ir rezidentų atstovai. Vertinama mokslinė
veikla, klinikinė savanoriška veikla ir bendražmogiškos
savybės. Motyvacinis laiškas, adresuotas komisijai,
pateikiamas viena diena prieš numatytą motyvacijos
pokalbį. Konkursas viešas ir vyksta atskirai į kiekvieną
rezidentūros
studijų
programą
dviem
etapais
(pagrindinis ir papildomas). Antrasis etapas arba
papildomas etapas gali būti organizuojamas likus laisvų
vietų po pagrindinio priėmimo.

koncentracija vienoje vietoje
Atskiriems rezidentūros programos
ciklams yra akredituota Klaipėdos
uneversitetinė
ligoninė.
Rezidentūros bazė pasirenkama
Universiteto Medicinos rezidentūros
reglamento
nustatyta
tvarka.
Mokslinio darbo gebėjimai lavinami
atliekant
mokslinį
darbą,
vadovaujant klinikos pedagogams.
Suteikiama
galimybė
dalį
rezidentūros (iki vienerių metų)
atlikti
pasirinktoje
užsienio
klinikoje.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Ankstesnių studijų rezultatai įskaitomi individualiai,
atsižvelgiant į ugdytas kompetencijas ir programos
siekinius, atitinkančius rezidentūros studijų programą
„Akušerijos ir ginekologija“, vadovaujantis LSMU
Senato nustatyta tvarka

Tolesnių studijų galimybės
Laipsnį suteikiančios trečios pakopos studijos doktorantūroje
Profesinės veiklos galimybės
Gydytojas akušeris ginekologas praktinį darbą gali dirbti tiek valstybinėse tiek privačiose sveikatos priežiūros
įstaigose, turinčiose licenciją teikti akušerio ginekologo paslaugas. Gydytojo akušerio ginekologo licenciją suteikia
Valstybinė akreditavimo tarnyba sveikatos priežiūros veiklai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikus
medicinos studijų programos baigimo diplomą, internatūros pažymėjimą ir rezidentūros baigimo pažymėjimą. Taip
pat gydytojas akušeris ginekologas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose.
Rezidentūros baigimo pažymėjimas ir suteikta profesinė kvalifikacija pripažįstama Europos Sąjungos šalyse.
Įsidarbina visi baigę Akušerijos ir ginekologijos rezidentūros programą.
Studijų metodai
Taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai:
paskaitos, seminarai, konsultacijos, grupinės diskusijos
su gydytojais rezidentais, darbas operacinėje asistuojant
operacijoms,
operacijų
vaizdajuosčių
peržiūra,
kasdieninės
pacienčių
vizitacijos,
dalyvavimas
aptarimuose, konsiliumuose, klinikinių atvejų analizė ir
jų pristatymas. Dalyvavimas gydytojų specialistų
suvažiavimuose, konferencijose, seminaruose Lietuvoje
ir užsienyje.
Savarankiškas darbas studijuojant literatūrą, rengiant
skirtingos tematikos pranešimus bei mokslinius

Vertinimo metodai
Vertinimas vyksta keliomis pakopomis: kiekvieno ciklo
vertinimas, rezidentūros metų vertinimas, visos
rezidentūros programos vertinimas pabaigus studijas.
Ciklo vertinimas gali būti tiek baigus ciklą, tiek mokslo
metų gale. Ciklas yra baigiamas atidirbus praktikos
valandas, praėjus teorinius užsiėmimus ir įvertinus
mokymosi siekinių įsisavinimą.
Vertinama
teorinių
užsiėmimų
lankymas
bei
dalyvavimas juose: temos pristatymas, klinikinių atvejų
referavimas, aktyvi diskusija. Reikalaujama, kad pagal
metinį paskaitų, seminarų ir grupinių diskusijų grafiką

straipsnius. Kiekvienas rezidentas pildo kasdienės
veiklos dienyną, kuriame registruoja dalyvavimą
operacinėje bei teminių pacienčių gydymą.
Klinikoje du kartus per mėnesį organizuojamos
rezidentų mokslinės konferencijos, kuriose pristatomos
įvairios aktualios temos, literatūros apžvalgos,
klinikiniai atvejai, įspūdžiai iš kelionių, konferencijų ar
stažuočių.
Praktiniai pacientės tyrimo ir gydymo įgūdžiai lavinami
kasdienio darbo metu: savarankiškai ar prižiūrint
gydytojui (pagal turimą kompetenciją) dirbant palatose,
konsultuojant Moterų konsultacijoje bei Skubios
pagalbos skyriuje, budint Gimdymo, Akušerijos ir
Ginekologijos skyriuose. Operaciniai įgūdžiai lavinami
studujuojant operacijų vaizdajuostes, dirbant su
treniruokliais,
asistuojant
akušerinėms
bei
ginekologinėms operacijoms ir jas atliekant asisituojant
arba prižiūrint patyrusiam gydytojui.

Bendrosios kompetencijos (žinios, gebėjimai,
vertybės ir požiūriai)

būtų atsiskaityta ne mažiau kaip 75% visų teorinių
užsiėmimų metu nagrinėjamų temų. Atsiskaitymas raštu
vyksta testo forma, pateikiami atviro ir uždaro tipo
klausimai bei užduotys, klinikinės situacijos. Vertinama
pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
Pacienčių tyrimo ir gydymo patirtis vertinama peržiūrint
kasdieninės veiklos dienyne užfiksuotą gydytų teminių
pacienčių skaičių, atsakant į užduotus klausimus bei
diskutuojant. Ciklo vadovas rašo rezidento darbo ciklo
metu charakteristiką.
Praktiniai įgūdžiai vertinami pagal kasdieninės veiklos
dienyne pažymėtų atliktų (asistuotų, stebėtų) operacijų
bei intervencijų skaičių. Operacinėje vertinamas
mokymosi siekiniuose nurodytų būtinų operacijų ir
manipuliacijų atlikimas. Kai kurios manipuliacijos
vertinamos panaudojant muliažą ar simuliatorių,
sprendžiant klinikinę situaciją. Vertinama pažymiu
dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
Bendras ciklo įvertinimas įrašomas į kasdienės veiklos
dienyną.
Gydytojų susinkimų metu (vieną kartą per savaitę)
rezidentai pristato klinikinius atvejus, pateikia trumpą
literatūros apžvalgą ir atsako į užduotus klausimus.
Pagal sudarytą planą ruošia pranešimus rezidentų
konferencijai (1-2 per metus).
Mokslo metų pabaigoje atsiskaito už visų metų darbą,
pateikdamas kasdienės veiklos dienyną, ciklų
įvertinimus, atliktus (atliekamus) mokslinius darbus,
dalyvavimą renginiuose, konferencijose, mokymuose,
stažuotėse.
Rezidentų vertybės bei požiūriai vertinami apibendrinant
rezidentūros bazės darbuotojų (gydytojų ir jaunesniojo
medicinos personalo, kitų darbuotojų) atsiliepimus apie
gydytojo rezidento veiklą mokslo metų pabaigoje („360º
vertinimas“). Atsiliepimai aptariami su rezidento vadovu
ir/ar rezidentūros koordinatoriumi.
Rezidentūros studijų programa baigiama praktiniu ir
teoriniu egzaminais. Praktinis egzaminas vyksta
sprendžiant klinikinę situaciją Teorinis egzaminas
vyksta raštu atsakant į šešis klausimus ir vėliau juos
aptariant.

Rezidentūros studijų programos siekiniai (rezultatai)

1.1

1.

Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai:
gebėjimas bendrauti su paciente, jos
artimaisiais ir kolegomis
1.2

Gebėti pagarbiai, sąžiningai bendrauti su
paciente bei jos artimaisiais; užjausti dėl ligos ar
netekties, saugoti pacientės medicininę paslaptį,
orumą ir intymumą, mokėti išklausyti ir
suprantama kalba paaiškinti atliekamų veiksmų
tikslingumą, laukiamus rezultatus, galimas
komplikacijas.
Gebėti bendrauti su dirbančiu medicinos
personalu laikantis savitarpio pagarbos principų,
būti mandagiu, atsakingu, dėkingu, gerbti kito
žmogaus darbą, vertinti jo svarbą siekiant bendro
rezultato, puoselėti geranoriškus ir kūrybingus
santykius laikantis geros medicinos praktikos bei
medicinos etikos reikalavimų.

2.

Profesinė veikla: gebėjimas žinias ir
įgūdžius taikyti planuojant, organizuojant
darbą ir jį atliekant

3.

Ekspertinė ir globalinė veikla: gebėjimas
analizuoti, vertinti ir perduoti patirtį
nacionaliniame ar inernacionaliniame
kontekste

Dalykinės kompetencijos(žinios, gebėjimai, vertybės
ir požiūriai)

Gebėti panaudoti turimas žnias ir įgūdžius
savarankiškai priimant sprendimus, dirbant
komandoje su kitų sričių specialistais gydytojais
2.1
bei kitais medicinos darbuotojais, įvertinti savo
kompetencijų ribas, laiku kreiptis pagalbos; savo
kompetencijos ribose sugebėti būti tiek
komandos nariu, tiek lyderiu.
Mokėti organizuoti darbą, planuoti darbo laiką,
2.2
efektyviai panaudojant turimas galimybes,
esančias aplinkybes bei išteklius.
Gebėti analizuoti ir apibendrinti turimas žinias,
įvertinti darbo rezultatus, perduoti patirtį ir
3.1
mokyti kitus, palaikant nuolatinio žinių siekimo
ir mokymosi visą gyvenimą nuostatą. Mokėti
planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus.
Pažinti ir suprasti kitų šalių, kultūrų poreikius,
gebėti dirbti internacionalinėje komandoje,
3.2
bendrauti kita (ne gimtąja kaba).
Gebėti išplėsti savo žinias bei supratimą už
medicininio išsilavinimo ribų.
Rezidentūros studijų programos siekiniai (rezultatai)
4.1

4.

Pacientės ištyrimas
4.2

5.1

5.

Nėštumo ir gimdymo priežiūra

5.2

6.1

6.

Ginekologinių ligų diagnostika, gydymas,
prevencija

Gebėti surinkti išsamią tikslingą akušerinę ir
ginekologinę anamnezę atsižvelgiant į pacientės
fizinę bei psichinę būklę, pagalbos teikimo
skubumą, numatomą jos apimtį, sudaryti ir
nuosekliai išplėsti tyrimo planą, įvertinti atliktus
tyrimus, skirti kitų specialistų konsultacijas,
išmanyti instrumentinius ir intervencinius tyrimo
metodus reikalingus atlikti akušerijoje ir
ginekologijoje, jų indikacijas, metodiką,
rezultatų interpretaciją, komplikacijas.
Gebėti ištirti ir įvertinti vaisiaus būklę nėštumo,
gimdymo metu, išmanyti genetinių tyrimų
galimybes, indikacijas, genetinį nėščiosios ir
šeimos konsultavimą. Gebėti ištirti naujagimį,
įvertinti naujagimio būklę, atpažinti
naujagimystės laikotarpio patologiją, išmanyti
gydymą ir stebėjimą
Išmanyti nėštumo fiziologiją, gebėti įvertnti
nėštumo riziką, eigą, sudaryti nėštumo stebėjimo
planą, keisti jį pagal klinikinę situaciją, numatyti
gimdymo laiką ir būdą, diagnozuoti nėštumo
komplikacijas, jas gydyti, taikyti profilaktiką.
Išmanyti fiziologinę gimdymo eigą, atpažinti
rizikingą gimdymą ir nustatyti jo rizikos
kategoriją, sudaryti gimdymo priežiūros planą,
prižiūrėti fiziologinį bei patologinį gimdymą,
atpažinti gimdymo komplikacijas, jas gydyti,
atlikti reikalingas intervencijas ir operacijas,
gebėti atpažinti ir gydyti pogimdyvinio
laukotarpio patologiją.
Išmanyti moters lyties organų fiziologinį
funkcionavimą, vaisingumą, šeimos planavimą,
suprasti ginekologinių ir krūties ligų
etiopatogenezę, sveikų ir pažeistų organų
morfologiją, apibūdinti ligų rizikos veiksnius, jų
paplitimą, su prevencija susijusių problemų
sprendimo galimybes.

6.2

7.1

7.

Skubios pagalbos teikimas
7.2
8.1

8.

Dalyvavimas išsaugant sveikatą, sveikos
gyvensenos propagavimas ir skatinimas
8.2

Gebėti diagnozuoti ginekologinę ligą, sudaryti
individualų ginekologinės pacientės gydymo
planą, atlikti diferencinę diagnostiką,
interpretuoti tyrimų rezultatus, kitų specialistų
konsultacijas, paskirti reikalingą konservatyvų
gydymą, numatyti operaciją, prognozuojant jos
apimtį, galimas komplikacijas ir taikyti jų
prevenciją.
Gebėti įvertinti pacientės gyvybinius rodiklius,
atpažinti skubias ir kritines būkles, savarankiškai
teikti pirminę ir, kaip komandos narys,
specializuotą reanimacinę pagalbą bei intensyvią
terapiją. Išmanyti skausmo malšinimo ir
analgezijos būdus, jų privalumus, taikymo
galimybes, komplikacijas ir jų profilaktiką.
Gebėti įvertinti naujagimio būklę užgimus,
gebėti reanimuoti naujagimį.
Gebėti vertinti riziką moters, vaisiaus ir
naujagimio sveikatai, taikyti tinkamas ir
racionalias priemones šiai rizikai mažinti, taikyti
infekcijų kontrolės priemones, įvertinti
profesinių veiksmų riziką savo paties sveikatai ir
imtis priemonių šios rizikos išvengti.
Dalyvauti sveikatinimo programose populiacijos
ir individo lygmenyje

