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Rezidentūros studijų programos tikslas
Kardiologijos rezidentūros studijų programos tikslai yra:
1.
Parengti gydytoją specialistą, įgijusį gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją, gebantį
taikyti įgytas
žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe;
2.
Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką ir atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo
naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje;

Rezidentūros studijų turinys:
ciklų grupės
Programą sudaro privalomieji ir
pasirenkamieji ciklai, apimantys
teoriją, praktinį darbą ir
savarankišką darbą.
Privalomieji ciklai:
1. Išeminė širdies liga
2. Širdies ydos
3. Miokardo-perikardo
ligos ir širdies
nepakankamumas
4. Širdies ritmo ir laidumo
sutrikimai
5. Širdies ir kraujagyslių
ligų chirurginis
gydymas; angiologija

Rezidentūros studijų programos profilis
Rezidentūros studijų
Rezidentūros studijų programos
programos pobūdis
skiriamieji bruožai
Taikomojo pobūdžio programa,
Programa parengta atsižvelgiant į:
orientuota į praktinę veiklą bei
2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
tobulinanti mokslinio-tiriamojo
įstatymas 2009.04.30 nr. xi-242
darbo gebėjimus ir suteikianti
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
gydytojo kardiologo profesinę
owdoc_l?p_id=343430&p_query=&p_tr2
kvalifikaciją
3. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymas dėl lietuvos
medicinos normos mn 55:2005
“Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo,
2005m. gruodžio 15 d. nr. v-975
http://sena.sam.lt/lt/main/teisine_informac
ija/medicinos_normos?id=26175
4. Europos kardiologų draugijos
pagrindiniai mokymo dalykai parengti

Širdies ligų profilaktika
ir reabilitacija
7. Intensyvioji kardiologija
8. Neinvazinė diagnostika
ir branduolinė
kardiologija
9. Echokardiografija
10. Elektrofiziologija
11. Intervencinė
angiografija
Pasirenkamieji ciklai:
1. Mokslinės veiklos
įgūdžiai, mokslinio
straipsnio rengimas.
2. Statistikos metodai ir
registrų kūrimas
kardiologijoje.
3. Širdies ir kraujagyslių
ligų molekuliniai
pagrindai
6.

klinikinį kardiologą (The ESC Core
Curriculum for the general cardiologist,
2008)
http://www.escardio.org/education/coresyl
labus/pages/core-curriculum.aspx
5. Studijuojančių rezidentūroje
rezidentūros bazių pasirinkimo tvarka
patvirtinta 2009m. rugsėjo 21d. rektoriaus
nutarimu Nr. 12-2
6.Europos medicinos specialistų sąjungos
reikalavimai gydytojo kardiologo
rengimui
(Recommendations of the European Board
of the Specialty of Cardiology (EBSC) for
the education and training in basic
cardiology in Europe. Eur Heart J,
1996;17:986-1000.
http://www.cardiologyaccreditation.org/ebsc/recommendations.p
hp
Programa grindžiama teorinių studijų ir
praktinio darbo integracija nuo pirmųjų
studijų metų. Praktiniai įgūdžiai įgyjami ir
teorinis kursas įsisavinamas padedant
universiteto dėstytojams – rezidentūros
bazės specialistams.
Kardiologijos rezidentūros programos
atskiriems ciklams yra akredituotos visos
LSMU ligoninė „Kauno klinikos“ ir
respublikinės Lietuvos ligoninės
(Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).
Pagrindinė kardiologijos rezidentūros bazė
– LSMU ligoninė „Kauno klinikos“ –
pasižymi visų su širdies ir kraujagyslių
ligų diagnostika ir gydymų susijusių
struktūrų koncentracija vienoje vietoje, o
tai įgalina nepertraukiamas studijas
vienoje rezidentūros bazėje.
Kita rezidentūros bazė gali būti
pasirenkama LSMU MA medicinos
rezidentūros reglamento nustatyta tvarka.
Mokslinio darbo gebėjimai lavinami
atliekant mokslinį darbą universiteto
Kardiologijos klinikoje ar kituose
universiteto padaliniuose (pvz.,
Kardiologijos institute).
Be to, suteikiama galimybė dalį
rezidentūros programos(iki vienerių metų)
perkelti į Europos sąjungos universitetinę
įstaigą abišaliu susitarimu.

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

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Ankstesnių studijų rezultatai įskaitomi individualiai,
atsižvelgiant į ugdytas kompetencijas ir programos
siekinius, atitinkančius rezidentūros studijų programą
„Kardiologija“, vadovaujantis LSMU Senato nustatyta
tvarka

numatytą grafiką. Motyvacijos komisiją sudaro
Kardiologijos klinikos akademinis personalas ir
rezidentų atstovai. Vertinama mokslinė veikla
kardiologijos šakoje, klinikinė savanoriška veikla
kardiologijos profilio skyriuose ir bendražmogiškos
savybės. Motyvacinis laiškas, adresuotas komisijai,
pateikiama 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.
Tolesnių studijų galimybės
Konkurso tvarka gali būti tęsiamos laipsnį suteikiančios trečios pakopos studijos doktorantūroje.
Profesinės veiklos galimybės
Profesinės veiklos galimybės kardiologijos srityje priklauso nuo baigiamojo egzamino įvertinimo (teorinių bei
praktinių žinių) akademinės veiklos apimties, apginto mokslinio darbo rezultatų ir asmeninių savybių.
Geriausiems kardiologijos rezidentams gali būti pasiūlyta karjeros siekti Lietuvos universitetinėse institucijose ir jų
klinikinėse bazėse.
Dalis baigusiųjų kardiologijos rezidentūrą gali būti įdarbinti kitose trečiojo arba antrojo lygio asmens sveikatos
priežiūros įstaigose.
Dalis baigusiųjų kardiologijos rezidentūrą, individualiai pasirinkus, gali siekti Europos kardiologo diplomo
(Diploma of European Cardiologist; www.cardiology-accreditation.org/dec/information.php, http://e-csf.org/en/about-ecsf.html) ir dirbti bet kurioje iš pasirinktų Europos Sąjungos šalių

Studijų metodai
Taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai:
paskaitos, seminarai, konsultacijos, grupinės diskusijos
su gydytojais rezidentais, darbas specializuotuose
klinikos skyriuose; kasdienės veiklos dienyno pildymas,
pateikčių rengimas ir pristatymas rytinėse gydytojų
konferencijose, mokomųjų filmų peržiūra, asmeninio
tobulėjimo plano sudarymas ir vykdymas.

Vertinimo metodai
Dalyvavimas paskaitose, aktyvumas seminarų ir
konsultacijų bei grupinių diskusijų metų žymimas
atskiriame žiniaraštyje. Reikalaujama, kad pagal metinį
paskaitų, seminarų ir grupinių diskusijų grafiką būtų
atsiskaityta ne mažiau kaip 75% visų teorinių užsiėmimų
metu nagrinėjamų temų. Leidžiamas atsiskaitymų
išlyginimas su ankstesnių metų rezidentais arba
individualiu grafiku.
Atsiskaitymas žodžiu ir raštu vyksta kiekvieno ciklo
pabaigoje ir vertinamas pažymiu dešimtbalėje vertinimo
sistemoje.

Gebėjimai ir įgūdžiai įgyjami tiriant sergančiuosius
širdies ir kraujagyslių ligomis ir kitomis vidaus ligomis
pagalbą teikiant Skubios pagalbos skyriuje, Intensyvios
terapijos skyriuje, Kardiologijos skyriuose, kituose
vidaus ligų departamento specializuotuose stacionaro
skyriuose ir
ambulatorijose; dalyvaujant klinikos,
skyriaus ir sektorių vadovų vizitacijose ir ligonių
aptarimuose, kuruojant pacientus rezidento vadovo
priežiūroje, budint Kardiologijos skyriuose rezidentūros
vadovo arba licencijuoto gydytojo kardiologo
priežiūroje.

Nuolatinis klinikinio darbo, diagnostinių procedūrų
tinkamo atlikimo ir/ar interpretavimo vertinimas
vykdomas kiekvieno ciklo eigoje peržiūrint Kasdienės
veiklos dienyną ir užduočių įvykdymą patvirtinant
rezidentūros vadovo spaudu.
Individualių klinikinių atvejų analizė ir pristatymas
vertinimas vizitacijų metu, tai atžymint Kasdienės
veiklos dienyne ir patvirtinant rezidentūros vadovo
spaudu.
Rezidentūros bazės darbuotojai (gydytojai ir vidurinysis
bei jaunesnysis medicinos personalas, kiti darbuotojai)
vertina (raštu laisva forma arba anketavimo principu)
asmenines gydytojo rezidento savybes. Atsiliepimai
registruojami kaip priedai prie Kasdienės veiklos
dienyno.

Ciklo metu įgyti praktiniai įgūdžiai ir gebėjimai
vertinami pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje ir
įrašomi į Kasdienės veiklos dienyną bei Rezidento
įskaitų knygelę.
Rengimos ir pristatymos rytinių gydytojų konferencijų
metu pagal individualų grafiką mokslinės literatūros
apžvalgos ir klinikiniai atvejai su literatūros
apžvalga.Pateiktys registruojamos Kasdienės veiklos
dienyne ir jas patvirtina rezidento vadovas.\
Mokslinio-tiriamojo darbo temą gali pasiūlyti pats
gydytojas rezidentas arba rezidento vadovas.
Preliminari mokslinio darbo tema, tyrimo objektas ir
metodai aptariami ir tvirtinami Kardiologijos klinikos
rezidentūros komisijos posėdžio metu.
Mokslinio-tiriamojo darbo rezultatai pristatomi
Kardiologijos klinikos konferencijoje ne vėliau kaip
vienas mėnuo iki baigiamojo rezidentūros egzamino.
Baigiamojo egzamino metu vertinama:
Teorinės žinios. Tai teorijos egzaminas raštu, kuriame
rezidentas per numatytą laiką (2 val) turi raštu atsakyti į
10 atsitiktinai parinktų klausimų.
Praktinės žinios įvertinamos per 4 darbo valandas.
Tikrinami:
1. Klinikiniai įgūdžiai – gebėjimas ištirti naują pacientą.
Vertinamas gebėjimas priimti sprendimus ir kritiškai
įvertinti klinikinę situaciją, ir sugrįžus po procedūrų
sudaryti gydymo planą, atsižvelgiant į tyrimų rodmenis.
2. Specialieji techniniai gebėjimai atlikti programoje
numatytas procedūras pagal reikalaujamus
kompetencijos lygmenis:
3. Ultragarsinis naujo paciento ištyrimas
4. Elektrofiziologinis naujo paciento ištyrimas arba
5. Intervencinės angiografijos procedūrų atlikimas
Akademinė veikla:
Parengtų mokomųjų pranešimų skaičius ir jų kokybė
Parengtų klinikinių atvejų pristatymas ir jų kokybė;
Parengtų apžvalginių straipsnių skaičius
Apginto mokslinio darbo rezultatas
Asmeninės savybės (360° vertinimas).
Kandidato asmenines savybes pagal sudarytą anketą ir
geros klinikinės praktikos taisykles vertina
Vadovaujantis šiuo įvertinimu rezidentūros programos
koordinatorius ir rašo gydytojo rezidento
charakteristiką, kurią patvirtina klinikos vadovas.

Bendrosios kompetencijos (žinios, gebėjimai,
vertybės ir požiūriai)

1.

Profesinės savybės

Rezidentūros studijų programos siekiniai (rezultatai)

1.1

Būti sąžiningu ir garbingu su pacientais ,
sergančiais širdies ir kraujagyslių ligomis ir/ar
kitomis ligomis, laikytis medicinos etikos
normų, laikytis geros medicinos praktikos
reikalavimų, būti kritišku kitų ir savo paties
atžvilgiu, gebėti užjausti pacientą, būti
kūrybingu ir iniciatyvu

2.

Profesinė veikla

2.1

3.

Ekspertinė gydytojo veikla

3.1

Dalykinės kompetencijos(žinios, gebėjimai, vertybės
ir požiūriai)

Rezidentūros studijų programos siekiniai (rezultatai)
5.1

4.

Paciento kardiologinis konsultavimas
5.2

6.1

5.

Paciento kardiologinio tyrimo ir
gydymo plano sudarymas

6.2

7.1
6.

Skubios medicinos pagalbos teikimas

Veikti gydytojo kardiologo kompetencijos
ribose, gebėti įvertinti savo kompetencijų ribas
kardiologijos specialybėje bei kitose vidaus ligų
specialybėse, ir, esant reikalui, kreiptis pagalbos;
teikti kardiologinę pagalbą urgentinių situacijų
sąlygomis ir prie jų prisitaikyti, veikti
savarankiškai, spręsti problemas ir priimti
sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje kartu
su kitų sričių specialistais, pirmiausiai su širdies
ir kraujagyslių chirurgais, ir kt., gebėti
organizuoti ir planuoti būtinus darbus
Gebėti analizuoti kardiologinius simptomus ir
požymius, atpažinti kardiologinius sindromus,
nustatyti ir gydyti širdies ir kraujagyslių ligas,
nuolat tobulėti mokantis visą gyvenimą
kardiologijos specialybėje, gebėti taikyti teorines
žinias praktikoje, gebėti perduoti savo žinias ir
gebėjimus jaunesniems kolegoms, gebėti
planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus

Gebėti atlikti bendrą paciento įvertinimą,
išsiaiškinti ir interpretuoti kardiologinius
simptomus, surinkti tikslingą kardiologinę
anamnezę ir ją interpretuoti, atlikti atrankinį ir
tikslinį kardiologinį paciento ištyrimą bei
sudaryti gretutinių ligų, turinčių įtakos širdies
ligos pasireiškimui, tyrimo planą
Gebėti paaiškinti pacientui (jam pageidaujant,
paaiškinti ir jo artimiesiems) tyrimų tikslą ir
prasmę, tyrimų duomenis ir aptarti tolimesnius
tyrimo ir gydymo veiksmus, atsakyti į jo
užduotus klausimus.
Atpažinti širdies ir kraujagyslių susirgimą ir
įvertinti jos sunkumo lygį, sudaryti būtinų
diagnostinių tyrimų planą, gebėti interpretuoti
tyrimų rezultatus, atlikti pirminę (nusiskundimai,
anamnezė, kardiologinis ištyrimas) ir antrinę
(interpretuojant tyrimų rezultatus ir planuojant,
atliekant ir interpretuojant papildomų tyrimų
rezultatus) paciento simptomų priežasčių
diferencinę diagnostiką; individualiam pacientui
sudaryti tinkamą gydymo planą ir jį aptarti su
pacientu ir jo artimaisiais, gebėti įvertinti
galimas vaistų tarpusavio sąveikas ir galimus
nepageidaujamus poveikius, bei paskirto
gydymo efektyvumą.
Gebėti bendrauti su pacientu ir jo artimaisiais
kritinių būklių atveju; gebėti įgyti jo pasitikėjimą
ir informuoto asmens raštišką sutikimą, reikalui
esant. Gebėti spręsti bendravimo problemas
Gebėti atpažinti skubios medicinos pagalbos
reikalaujančias būkles, teikti pirmąją medicinos
pagalbą, teikti pradinę reanimacinę pagalbą
pagal galiojančias rekomendacijas, teikti pradinę
pagalbą traumos atveju

8.1

7.

Diagnostinių procedūrų atlikimas,
rezultatų vertinimas ir interpretacija

8.2

9.1

8.

Dalyvavimas išsaugant sveikatą, sveikos
gyvensenos sklaida ir skatinimas
9.2

Gebėti pačiam atlikti arba atlikti specialisto
priežiūroje kardiologijos rezidentūros
programoje išvardintus širdies ir kraujagyslių
ligų diagnostinius tyrimus
Gebėti vertinti laboratorinius, instrumentinių
tyrimų duomenis , būti susipažinus su genetiniais
širdies ligų tyrimo indikacijomis ir mokėti
interpretuoti genetikos tyrimų duomenis
Gebėti vertinti riziką paciento sveikatai ir 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 sveikatinamo programose populiacijos
ir individo lygmenyje

