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Dietologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris po dietologijos rezidentūros baigimo
galėtų gauti gydytojo dietologo licenciją ir dirbti Lietuvos medicinos normos 31:1998 apimtyje:
organizuoti dietinį gydymą, konsultuoti pacientus, paskirti tinkamą maitinimo būdą, sudaryti
individualų valgiaraštį.
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
5. Studijų turinys:
 Virškinimo fiziologija ir patologija 8 kreditai
 Medžiagų apykaita ir jos sutrikimai 8 kreditai
 Mitybos higiena
8 kreditai
 Sveikų ir sergančių vaikų mityba 25 kreditai
 Dietos terapija
65 kreditai
 Enterinis ir parenterinis maitinimas 12 kreditų
 Pasirenkamieji ciklai
6 kreditai
6. Praktikos apibūdinimas: dietologijos rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką universiteto rezidentūros bazėse: KMUK Gastroenterologijos klinika,
KMUK Vaikų ligų klinika, KMUK Maisto paruošimo skyrius, KMU Aplinkos ir darbo medicinos
katedra, KMU Biologijos bioorganinės chemijos katedra, KMU Fiziologijos katedra. Ji
organizuojama ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros
programoje numatytas žinias irgebėjimus, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai
užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengė gydytoja dietologė Rūta Rokaitė
KARJEROS GALIMYBĖS –
- įgyja galimybę dirbti gydytoju dietologu valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros ir
socialinės globos įstaigose sveikatos priežiūros įstaigose pagal įgyjamą profesinę kvalifikaciją;
- dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose;
Duomenis rengė gydytoja dietologė Rūta Rokaitė
Data 2007-01-30
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data
______________

