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Geriatrija
Geriatrics
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Geriatrijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslas: parengti kvalifikuotą gydytoją geriatrą, atitinkantį Lietuvos medicinos
normą “Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė”.
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
Pirmuosius 2 metus rezidentas studijuoja vidaus ligų pagrindus profilinėse klinikose.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dalykas
Pulmonologija ir alergologija
Kardiologija
Gastroenterologija
Reumatologija
Nefrologija
Hematologija
Endokrinologija
Infektologija
Onkologija
Intensyvi terapija
Iš viso

Trukmė
(mėnesiais)
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
22

Apimtis
(kreditais)
16
16
12
8
8
8
8
4
4
4
88

Trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais rezidentas studijuoja geriatriją ir gerontologiją
Eil.
Dalykas
Trukmė
Apimtis
Nr.
(mėnesiais)
(kreditais)
1.
Senėjimo
demografija,
biologija
ir
2
8
fiziologija
2.
Socialinė gerontologija
3,5
14
3.
Geriatrinė farmakoterapija
1
4
4.
Profilaktinė gerontologija
2,5
10
5.
Klinikinė geriatrija
9
36
6.
Ilgalaikis senų žmonių gydymas ir slauga
3
12
7.
Pasirenkamieji ciklai
1
4
Iš viso
22
88
6. Praktikos apibūdinimas: Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: pirmus dvejus metus
Kauno universitetinėse klinikose, trečiais ir ketvirtais metais Kauno 2-os klinikinės ligoninės
skyriuose (reabilitacijos, geriatrijos, vidaus ligų diagnostikos, konsultacijų ir diagnostikos,
neurologijos), o taip pat Slaugos ligoninėje bei senelių globos namuose. Praktikos 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 kvalifikacinis egzaminas.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Geriatrijos klinikos vadovė prof. Vita Lesauskaitė
KARJEROS GALIMYBĖS
Gydytojai geriatrai baigę geriatrijos rezidentūrą galės dirbti ligoninių geriatrijos, palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriuose bei konsultuoti ambulatorinius ligonius konsultaciniuose
kabinetuose; dėstyti gerontologiją ir geriatriją aukštosiose ir kitose mokyklose bei tęsti studijas
doktorantūroje.
KMU Geriatrijos klinikos vadovė prof. Vita Lesauskaitė
Data 2007-01-25
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

