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Chirurgija
General Surgery
Nėra
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Vientisosios universitetinės
medicinos studijos ir medicinos
internatūra
Dieninė
5
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Gydytojas chirurgas
Surgeon
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universitetinės studijos
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Chirurgijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslas. Rengti praktinei veiklai kvalifikuotus gydytojus chirurgus.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Priimami asmenys, baigę vientisąsias
universitetines medicinos studijas bei medicinos internatūrą, įgiję medicinos gydytojo profesinę
kvalifikaciją ir turintys Lietuvos Respublikoje ar užsienyje išduotus, Lietuvoje teisės aktų
nustatyta tvarka pripažintus, aukštojo mokslo diplomą ir internatūros (pirminės rezidentūros)
pažymėjimus.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Lietuvių kalba.
5. Studijų turinys.
Eil.
Ciklas
Praktikos bazė
Ciklų apimtis
Nr.
(klinikos, skyriai)
Mėnesiai Kreditai
1 Chirurgija
Chirurgijos klinika
35
140
2 Nudegimai, plastinė ir
Plastinės ir rekonstrukcinės
3
12
rekonstrukcinė chirurgija
chirurgijos klinika
3 Ortopedija traumatologija Ortopedijos traumatologijos
3
12
klinika
4 Vaikų chirurgija
Vaikų chirurgijos klinika
2
8
5 Urologija
Urologijos klinika
2
8
6 Kardiochirurgija ir
Širdies, krūtinės ir
2
8
kraujagyslių chirurgija
kraujagyslių chirurgijos
klinika
7 Torakalinė chirurgija
Širdies, krūtinės ir
2
8
kraujagyslių chirurgijos
klinika
8 Urgentinė neurochirurgija Neurochirurgijos klinika
1
4
9 Intensyvioji terapija
Intensyviosios terapijos
1
4
klinika
10 Anesteziologija
Anesteziologijos klinika
1
4
11 Ginekologija
Akušerijos ir ginekologijos
1
4
klinika
12 Pasirenkami dalykai
Pasirinkta pagal profilį
2
8
Iš viso:
55
220
6. Praktikos apibūdinimas. Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką Universiteto atrinktose rezidentūros bazėse. Pagrindinė Kauno
medicinos universiteto chirurgijos rezidentūros bazė yra Kauno medicinos universiteto klinikos,
jų Chirurgijos klinikos Chirurgijos skyrius. Atskirų rezidentūros programos dalių profesinės
veiklos praktikai (ciklams) atlikti yra atrinkti papildomi rezidentūros bazės padaliniai.
Programoje nurodytas skaičius operacijų, kurias rezidentas turėtų atlikti chirurgijos rezidentūros
metu.
7. Studijų pabaiga. Įvykdžius rezidentūros programą, pristačius darbo apskaitos dienyną ir
rezidentūros programos koordinatoriaus pasirašytą charakteristiką, laikomas baigiamasis
egzaminas,
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Chirurgijos klinikos prof. habil. dr. Stanislovas Algimantas Žindžius
KARJEROS GALIMYBĖS
-įsidarbinimo galimybės sveikatos priežiūros įstaigose
-dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose
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-dirbti mokslo tiriamąjį darbą
-tęsti mokslo tiriamąjį darbą doktorantūroje
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Chirurgijos klinikos prof. habil. dr. Stanislovas Algimantas Žindžius
2007 01 24
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data
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