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Gydytojas neurologas
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Neurologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai:
 suteikti žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo neurologo
specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
 formuoti mokslinio pedagoginio darbo įgūdžius
 lavinti gydytojo profesinę ir bendražmogiškąją erudiciją
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigta vientisosios universitetinės
medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygas: lietuvių.
5. Studijų turinys.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
16.
17.
18.

Kreditų skaičius

Ciklo pavadinimas
I metai
Vidaus ligos
Kitų specialybių modulis:
Onkologija
Infekcinės ligos
Intensyvioji terapija
Dermatovenerologija
Neurooftalmologija
II-III metai
Smegenų kraujotakos sutrikimai. Galvos skausmas
Periferinės nervų sistemos ligos
Demielinizuojančios ir neurodegeneracinės ligos
Epilepsija, paroksizminės būklės ir miego sutrikimai
Psichiatrija
Neurochirurgija
Vaikų neurologija ir nervų-raumenų ligos
Skausmas ir intensyvioji terapija neurologijoje
Neurooftalmologija ir neuroradiologija
Klinikinės neurofiziologijos pagrindai

44
27
5
4
4
2
2
88
8
8
8
12
8
8
8
8
8
8

IV metai
Neuroreabilitacija ir gerontologija
Nervų sistemos pažaida ir bendroji medicinos praktika.
Autonominės nervų sistemos ligos
Elektroencefalografija
Elektromiografija ir neurosonografija
Elektyvinis ciklas specialiojoje neurologijoje (pasirinktinai):
Skausmo neurologijoje
arba
Uždegiminės, demielinizuojančios bei
antrinės
nervų sistemos ligos

Viso

44
8
12
8
8

8
8

176

6. Praktikos apibūdinimas
Visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos
praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose ir kitose Universiteto atrinktose
bazėse. Ji organizuojama ciklais kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros
vadovo, įgyja rezidentūros programose numatytų žinių ir gebėjimų, lygiagrečiai
vyksta su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas.
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
KMU Neurologijos klinikos vadovė e.prof.p.doc.Daiva Rastenytė
Karjeros galimybės
 įsidarbinimo galimybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
 dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose
 dirbti mokslo-tiriamąjį darbą
 tęsti mokslo – tiriamąjį darbą doktorantūroje
KMU Neurologijos klinikos vadovė e.prof.p.doc. Daiva Rastenytė
2007 01 25
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

