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Oftalmologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: supažindinti rezidentus oftalmologus su oftalmologinės patologijos teorija ir
padėti įsisavinti praktinius įgūdžius būtinus jų profesinėje veikloje. Parengti licencijuotą gydytoją oftalmologą.
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 kalba.
5. Studijų turinys:
 aparatiniai oftalmologiniai tyrimo metodai (24 kreditai),
 priekinio akies segmento patologija (40 kreditų),
 užpakalinio akies segmento patologija (24 kreditų),
 vaikų oftalmologija (16 kreditų),
 neurooftalmologija (8 kreditai),
 akių traumos (8 kreditai),
 tinklainės susirgimų diagnostika ir gydymas (pasirenkamasis ciklas) (8 kreditai),
 trauminiai akių sužeidimai (pasirenkamasis ciklas) (8 kreditai).
6. Praktikos apibūdinimas:
Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką
universiteto Akių ligų klinikoje. 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.
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