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Ortopedijos traumatologijos rezidentūros programos anotacija
1.Programos tikslai: paruošti specialistą gydytoją ortopedą traumatologą, atitinkantį SAM gydytojų
licenzijavimo reikalavimus.
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.
5. Studijų turinys:
1. Urgentinė ortopedija traumatologija (44 kreditai),
2. Abdominalinė chirurgija (21 kreditas),
3. Urgentinė neurochirurgija (6 kreditai) ,
4. Urgentinė torakalinė chirurgija (8 kreditai) ,
5. Urgentinė kardiochirurgija (4 kreditai),
6. Urgentinė angiochirurgija (5 kreditai),
7. Suaugusių ortopedija traumatologija (14 kreditų),
8. Plastinė ir nudegimų chirurgija (8 kreditai),
9. Vaikų urgentinė ortopedija traumatologija (22 kreditai),
10. Artroskopinės sąnarių operacijos (12 kreditų),
11. Klubo sąnario endoprotezavimas (16 kreditų),
12. Mišri trauma (16 kreditų),
13. Kelio sąnario endoprotezavimas (12 kreditų),
14. Intramedulinės osteosintezės ypatumai (12 kreditų),
15. Kaulų augliai ir jų gydymas (12 kreditų),
16. Vaikų stuburo patologija (8 kreditai).
6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai ortopedai traumatologai atlieka
nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką KMU universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: a)
Kauno medicinos universiteto klinikų ortopediniame traumatologiniame, mišrios traumos ir vaikų
ortopediniame traumatologiniame skyriuose ir kt. skyriuose. b) Kauno Raudonojo Kryžiaus
klinikinės ligoninės ortopediniuose traumatologiniuose skyriuose ir traumų punkte. Antrais studijų
metais rezidentai studijas vykdo Chirurgijos, Neurochirurgijos, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikose ir joms priklausančiose klinikinėse bazėse. Trečiais studijų metais kiekvienas
rezidentas 2 mėn.studijas atlieka Plastinės ir nudegimų skyriuje, bei KMUK konsultacinėje
poliklinikoje. Studijos organizuojamos ciklais, kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros
vadovo arba kito pedagoginio personalo darbuotojo įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių ir
gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Ortopedijos traumatologijos klinikos vadovas prof. R.J.Kalesinskas
KARJEROS GALIMYBĖS
 įsidarbinimo galimybės sveikatos priežiūros įstaigose (pagal įgyjamą profesinę kvalifikaciją);
 dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose, ir etc.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
KMU Ortopedijos traumatologijos klinikos vadovas prof. R.J.Kalesinskas
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