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Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Vaikų ligų ir vaikų reumatologijos rezidentūros programos
tikslas yra parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą,
sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą, turintį vaikų
reumatologo profesinę kvalifikaciją kuris:
 galėtų teikti pagalbą vaikams nuo 0 iki 18 metų amžiaus,
sergantiems jungiamojo audinio ligomis turimos gydytojo
profesinės kvalifikacijos rėmuose;
 dirbtų efektyviai ir mokėtų organizuoti darbą;
 kūrybingai dirbtų savarankiškai ir komandoje;
 domėtųsi mokslo naujovėmis ir vykdytų mokslinį-tiriamąjį
darbą;
 mokėtų efektyviai mokytis ir galėtų mokyti kitus;

nuolat tobulėtų tiek profesinėje, tiek bendravimo srityse.
besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis ir siekiantį
aukštesnės kvalifikacijos.
Studijų rezultatai:
Vaikų ligų ir vaikų reumatologijos rezidentūros studijų programa yra
taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą. Ją baigus, gydytojui
būtų suteikta vaikų reumatologo profesinė kvalifikacija.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos:
paskaitos, seminarai, konsultacijos, grupinės diskusijos su gydytojais
rezidentais, mokomųjų filmų peržiūra, kasdieninės pacientų
vizitacijos, dalyvavimas aptarimuose, konsiliumuose, klinikinių
atvejų analizė ir jų pristatymas. Asmeninio tobulėjimo plano
sudarymas ir jo vykdymas
Didelis dėmesys skiriamas praktikinių įgūdžių formavimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas vyksta keliomis pakopomis: kiekvieno ciklo vertinimas,
visos rezidentūros programos vertinimas pabaigus studijas.
Dalyvavimas paskaitose, aktyvumas seminarų ir konsultacijų bei
grupinių diskusijų metu žymimas atskirame žiniaraštyje.
Reikalaujama, kad pagal metinį paskaitų ir seminarų grafiką, būtų
atsiskaityta ne mažiau, kaip 75% visų teorinių užsiėmimų.
Leidžiamas atsiskaitymų išlyginimas su ankstesnių metų rezidentais
arba individualiu grafiku.
Atsiskaitymo praktikinė dalis - paciento savarankiškas ištyrimas
stebint rezidento vadovui ir ligos istorijos pirmojo lapo užpildymas,
pradedant paciento nusiskundimais ir baigiant paciento
reumatologinės būklės aprašu.
Atsiskaitymo teorinė dalis - pateikiami 2 klausimai atviro ir uždaro
tipo klausimai raštu iš vaikų reumatologijos ciklo medžiagos
Tiek teorinė, tiek praktinė dalis vertinama 10 balų sistema ir
suskaičiuojamas rezultato vidurkis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
I studijų metai
 Ambulatorinė pediatrija
 Skubi pagalba
 Neonatologija pediatrams
 Vaikų infekcinės ligos
II-IV studijų metai















Bendroji vaikų pulmonologija
Bendroji vaikų alergologija
Bendroji vaikų nefrologija
Bendroji vaikų gastroenterologija
Bendroji vaikų onkologija ir hematologija
Bendroji vaikų kardiologija
Bendroji vaikų reumatologija
Bendroji vaikų intensyvioji terapija
Bendroji vaikų neurologija
Bendroji vaikų endokrinologija
Vaikų chirurgija
Socialinė medicina pediatrijoje
Vaizdinės diagnostikos pagrindai pediatrijoje
Pasirenkamieji ciklai (pasirinkti vieną iš siūlomų)

V-VI studijų metai
 Klinikinė vaikų reumatologija
 Lavinimasis suaugusių reumatologijoje
 Chirurginės - ortopedinės vaikų sąnarių ir kaulų ligos
 Vaikų odos ligos reumatologijoje
 Diagnostiniai tyrimai vaikų reumatologijoje
 Vaikų, sergančių reumatinėmis ligomis abilitacija ir
reabilitacija
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Kiekvienais studijų metais rezidentai pasirenka vieną iš siūlomų
pasirenkamųjų kursų , priklausomai nuo poreikio gilintis į bazinius
vaikų ligų diagnostikos metodus ar gretutines pediatrines specialybes
 Neišnešiotas naujagimis
 Vaikų lėtinės plaučių ligos
 Vaikų įgimta šlapimo organų patologija
 Vaikų mitybos pagrindai
 Vaikų onkologija
 Vaikų hematologija
 Skirtingo amžiaus vaikų psichomotorinės raidos ir vystymosi ypat
 Naujos technologijos vaikų cukrinio diabeto valdyme
 Vaikų neurochirurgija
 Vaikų abilitacija ir reabilitacija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vaikų ligų ir vaikų reumatologijos medicinos krypties programa,
integruojanti ir vienijanti vaikų ligas ir vaikų jungiamojo audinio
ligas į vieną discipliną, kuri skirta padėti vaikams, sergantiems
sąnarių, sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis. Studijų metu
įgyjama specialių žinių vaikų jungiamojo audinio ligų, vaikų
chirurgijos-ortopedijos, odos ligų, vaizdinės diagnostikos srityse bei
įgūdžių, kurie reikalingi diagnozuojant ir gydant vaikų reumatines
ligas.
Specialybė skirta ugdyti gydytoją specialistą vaikų ligų ir vaikų
reumatologijos srityje, galintį savarankiškai spręsti vaikų reumatinių
ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos bei abilitacijos –
reabilitacijos klausimais.
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Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Vaikų reumatologas praktinį darbą gali dirbti tiek valstybinėse, tiek
privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti
vaikų reumatologijos paslaugas. Šis gydytojas gali užtikrinti
multidisciplininę pagalbą vaikams tiek ikihospitaliniame, tiek
hospitaliniame etape.
Vaikų reumatologo 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 vaikų reumatologas gali dirbti mokslinį tiriamąjį ir
pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose. Rezidentūros
baigimo pažymėjimas ir suteikta profesinė kvalifikacija pripažįstama
Europos Sąjungos šalyse. Įsidarbina visi baigę vaikų ligų ir vaikų
reumatologijos rezidentūros programą.
Tolesnių studijų galimybės:
Laipsnį suteikiančios trečios pakopos studijos doktorantūroje
Dr. R. Šileikienė, +37068685370, rima.sileikiene@kaunoklinikos.lt
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