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Anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūros programos duomenys
1. Programos tikslas.
Suteikti žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo anesteziologo reanimatologo
specialybės kvalifikaciniams reikalavimams. Lavinti dalykines, žmogiškąsias, moralines
savybes bei etikos normų laikymąsi klinikinėje medicinoje. Formuoti mokslinius įgūdžius.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Baigtos vientisosios universitetinės medicinos
studijos ir medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Lietuvių kalba.
5. Studijų turinys.
Anesteziologija- 98 kreditai
Reanimatologija ir intensyvioji terapija - 78 kreditai
6. Praktikos apibūdinimas.
Visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką
Kauno medicinos universiteto klinikose ir kitose universiteto atrinktose bazėse. Ji
organizuojama ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja
rezidentūros programose numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta su praktine dalimi
susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga.
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas.
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
KMU Anesteziologijos klinikos vadovė dr. A.Karbonskienė
KMU Intensyviosios terapijos klinikos vadovas doc. V. Pilvinis
KARJEROS GALIMYBĖS
Baigęs anesteziologijos-reanimatologijos rezidentūrą, gydytojas galės stoti į KMU
anesteziologijos-reanimatologijos doktorantūrą ar dirbti gydytoju anesteziologu-reanimatologu
Lietuvos ligoninių anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė:
KMU Anesteziologijos klinikos vadovė dr. A.Karbonskienė
KMU Intensyviosios terapijos klinikos vadovas doc. V. Pilvinis
2007-01-25
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
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