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Gastroenterologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą gydytoją gastroenterologą, turintį bazinį internisto
paruošimą, turintį teisę gauti gastroenterologo licenziją ir galintį teikti gydytojo gastroenterologo
norma apibrėžtas gastroenterologo paslaugas.
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:
Vidaus ligų pagrindai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ciklas
Pulmonologija ir alergologija
Kardiologija
Gastroenterologija
Reumatologija
Nefrologija
Hematologija
Endokrinologija
Infektologija
Onkologija
Intensyvi terapija

Apimtis
(kreditais)
16
16
12
8
8
8
8
4
4
4

Gastroenterologija
Eil.
Nr.

Ciklas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gastroenterologija
Hepatologija
Virškinimo sistemos endoskopija
Virškinimo sistemos ligų ultragarsinė diagnostika
Virškinimo sistemos ligų radiologinė diagnostika
Virškinimo sistemos ligų patomorfologinė
diagnostika
Pasirenkamieji ciklai

Apimtis
(kreditais)
28
10
20
10
6
4
10

6. Praktikos apibūdinimas: nepertraukiamą profesinės veiklos praktika universiteto atrinktose
rezidentūros bazėse (Gastroenterologijos klinika, Endoskopijų poskyris, Radiologijos klinika,
Patologinės anatomijos klinika, Konsultacinė poliklinika). Ji organizuojama ciklais kurių metu
rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir
gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis
egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė: Doc. Laimas Virginijus Jonaitis
KARJEROS GALIMYBĖS
Baigęs gastroenterologijos rezidentūrą, gydytojas turi teisę įsidarbinti gydytoju gastroenterologu
Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos ir dėstytoju aukštosiose ir aukštesniosiose medicinos
mokyklose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Doc. Laimas Virginijus Jonaitis
Data 2007-01-24
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė

Data

