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Neurochirurgija
Neurosurgery
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medicinos internatūra
Dieninė
5
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Gydytojas neurochirurgas
Neurosurgeon
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Medicina
Trečia pakopa, nuosekliosios universitetinės studijos

Kauno medicinos universitetas, įm. kodas 1195168

Studijų kokybės vertinimo centras,
Įm. kodas 111959192
2006-08-28
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Neurochirurgijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: paruošti Lietuvos neurochirurgijos skyriuose galintį savistoviai dirbti
licencijuotą gydytoją-neurochirurgą.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisos universitetinės medicinos studijos ir
medicininė rezidentūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių
5. Studijų turinys:
Visos rezidentūros trukmė - 5 metai, tame laikotarpyje 4 metai privalo būti skirti tik klinikinei
neurochirurgijai.
Pirmųjų metų 6 mėnesiai skiriami bendrosios chirurgijos rezidentūrai. (24 kreditai)
Pirmųjų metų antras pusmetis (5 mėn.) skiriamas disciplinoms, susijusiomis su neurochirurgija
bazinių mokslų srityje – neurologijai, neuroradiologijai, neuropatologijai. (20 kreditų)
Pirmųjų metų rezidentūros metų programą ruošia atitinkamos KMU klinikos.
Antrieji, tretieji, ketvirtieji, ir penktieji metai skirti klinikinei neurochirurgijai. Jų apimtis –
176 kreditai. Neurochirurgijos rezidentai ruošiami Kauno medicinos universiteto Neurochirurgijos
klinikoje.
Praktinio darbo apimtis 7228 val. Teorinės dalies apimtis 796 val., Savarankiškas darbas 776
val.
Programos sudėtis:
Eil.
Nr.
Ciklo pavadinimas
Kreditų skaičius
Bendroji chirurgija ir baziniai neurologiniai mokslai
44
(pirmieji metai)
1.
Bendroji chirurgija
24
2.
Neurologija ir vaikų neurologija
8
3.
Neuroradiologija
8
4.
Pasirenkamasis ciklas
4
Klinikinė urgentinė neurochirurgija (antrieji metai)
44
1.
Galvos smegenų sužalojimai
12
2.
Spinalinė neurochirurgija ir periferinių nervų sužalojimai
12
3.
Angioneurochirurgija
12
4.
Neurochirurginių ligonių kritinių būklių intensyvioji terapija
8
Klinikinė neurochirurgija (tretieji metai)
44
1.
Galvos smegenų navikai
12
2.
Funkcinė ir stereotaksinė neurochirurgija
12
3.
Vaikų neurochirurgija
12
4.
Pasirenkamasis ciklas
8
Klinikinė neurochirurgija (ketvirtieji metai)
44
1.
Galvos smegenų sužalojimai
16
2.
Stuburo, nugaros smegenų ir periferinių nervų neurochirurgija
16
3.
Vaikų neurochirurgija
12
Klinikinė neurochirurgija (penktieji metai)
44
1.
Galvos smegenų navikai
16
2.
Angioneurochirurgija
16

3.

Funkcinė ir stereotaksinė neurochirurgija
Viso:

12
220

6. Praktikos apibūdinimas: rezidentas atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką universiteto
atrinktose bazėse: Chirurgijos, Neurologijos, Radiologijos klinikose.
Budėjimai klinikoje 4-5 k./mėn.
Ligonių kuravimas – 9-12
Įgytų žinių įvertinimas: įskaitos kas 6 mėn.
Neurochirurgijos rezidentas turi vesti dienyną savo chirurginei bei kitai profesinei veiklai registruoti.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): 2 dienų baigiamasis kvalifikacinis
egzaminas(teorinis ir praktinis žinių įvertinimas).
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Neurochirurgijos klinikos vadovas prof. A.Tamašauskas
KARJEROS GALIMYBĖS
 gavę neurochirurgo licenciją, gydytojai gali dirbti visuose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų
neurochirurgijos skyriuose
 perspektyviausi licenciją turintys gydytojai, kurie, be praktikinių įgūdžių, aktyviai dalyvavo
mokslinėje veikloje ir yra paskelbę reikšmingų mokslinių darbų neurochirurgijos srityje, gali
konkurso keliu stoti į doktorantūrą ir toliau tęsti mokslinę, praktikinę bei pedagoginę veiklą
universitetinių ligoninių Neurochirurginėse klinikose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Neurochirurgijos klinikos vadovas prof. A.Tamašauskas
Data
2007-01-26
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

