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Klinikinės toksikologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: suteikti teorines žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius
klinikinės toksikologijos gydytojo specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės
medicinos studijos ir medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos mokėjimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių.
5. Studijų turinys:
1. Vidaus ligų pagrindų ciklas (88 kreditai)
2. Bendrieji klinikinės toksikologijos klausimai (10 kreditų)
3. Ūminiai apsinuodijimai (30 kreditų)
4. Pasirenkamasis ciklas (4 kreditai)
6. Praktikos apibūdinimas:
Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos
praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose (Nefrologijos, Pulmonologijos ir
imunologijos, Kardiologijos, Gastroenterologijos, Reumatologijos, Radiologijos,
Urologijos, Hematologijos, Endokrinologijos, Infekcinių ligų, Onkologijos,
Intensyviosios terapijos klinikose). Ji organizuojama ciklais, kurių metu rezidentai,
padedami rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programose numatytų žinių ir
sugebėjimų, lygiagrečiai vyksta su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis
kvalifikacinis egzaminas.
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
KMU Nefrologijos klinikos asistentas Algirdas Stonys
Karjeros galimybės:
Baigęs nefrologijos rezidentūrą, gydytojas galės dirbti klinikiniu toksikologu
ligoninėje, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, stoti į doktorantūrą, dėstyti klinikinę
toksikologiją aukštojoje mokykloje.
KMU Nefrologijos klinikos asistentas Algirdas Stonys
2007 01 26
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

