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Infekcinių ligų rezidentūros programos anotacija
1.Programos tikslai: įgyti infektologijos žinias, suformuoti mokėjimus, praktinius įgūdžius bei
gebėjimus kliniškai tirti, diagnozuoti ir savarankiškai gydyti suaugusiųjų infekcines ligas, jų
komplikacijas ir gretutines ligas, žinoti infekcinių ligų profilaktikos principus, atitinkančius infekcinių
ligų gydytojo specialybės kvalifikacinius reikalavimus.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės 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. Ciklas
Apimtis (kreditais)
1.
Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija
16
2.
Kardiologija
16
3.
Gastroenterologija
12
4.
Reumatologija
8
5.
Nefrologija
8
6.
Hematologija
8
7.
Endokrinologija
8
8.
Infektologija
4
9.
Onkologija
4
10.
Intensyvi terapija
4
Infekcinės ligos:
Eil. Nr. Ciklas
Apimtis (kreditais)
11.
Infekcinių ligų diagnostika, diferencinė diagnostika ir gydymas
44
12.
13.
14.

Vaikų infekcinės ligos
Odos-veneros ligos
Nervų ligos

12
4
4

Intensyvus infekcinių ligų gydymas
6
Infekcinių ligų diagnostika, gydymas ir profilaktika
14
ambulatorinėje praktikoje
17.
Keliautojų infekcinės ligos ir jų profilaktika
2
ŽIV infekcija: laboratorinė diagnostika, gydymas,
18.
2
dispanserizacija, profilaktika
6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse (Kauno 2-je klinikinėje
ligoninėje, KMUK). 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 kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
rezidentūros praktikos vadove docentė Marija Vida Bareišienė
KARJEROS GALIMYBĖS
baigęs infekcinių ligų rezidentūrą, gydytojas galės stoti į KMU infekcinių ligų doktorantūrą ar dirbti
gydytoju infektologu Lietuvos ligoninių infekcinių ligų skyriuose, konsultacijų kabinetuose, dėstyti
infekcinių ligų disciplinos praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir aukštesnėse medicinos
mokyklose.
15.
16.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė rezidentūros praktikos vadove
docentė Marija Vida Bareišienė
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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