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Radioterapinė onkologija
Radiotherapy
Nėra
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Vientisosios universitetinės medicinos studijos ir
medicinos internatūra
Dieninė
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Gydytojas onkologas radioterapeutas
Physician radiotherapist
Biomedicina
Medicina
Trečia pakopa, nuosekliosios universitetinės studijos

Kauno medicinos universitetas, įm. kodas 111951683

Studijų kokybės vertinimo centras,
Įm. kodas 111959192
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Radioterapinės onkologijos rezidentūros programos anotacija
1.Programos tikslai:
 Suteikti žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo onkologo radioterapeuto
specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
 Įgyti bendrąsias klinikines žinias ir suformuoti mokėjimus bei praktinius įgūdžius, įgalinančius
kliniškai tirti sergančiuosius pagrindinėmis vidaus ligomis, sudaryti ir realizuoti individualų
pacientų gydymo planą, teikti neatidėliotiną ir skubią pagalbą urgentinių būklių metu.
 Formuoti mokslinius įgūdžius.
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:
VIDAUS LIGŲ PAGRINDAI
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ciklas
Pulmonologija ir alergologija
Kardiologija
Gastroenterologija
Reumatologija
Nefrologija
Hematologija
Endokrinologija
Infektologija
Onkologija
Intensyvi terapija

Apimtis (kreditais)
16
16
12
8
8
8
8
4
4
4

ONKOLOGIJA
Eil. DALYKAS
Nr.
1.
Bendroji onkologija
2.
Radioterapijos fizika
3.
Radiobiologija
4.
Radiologija
5.
Bendroji radioterapija
6.
Navikų chemoterapija
7.
Molekulinė patologija
8
Navikų morfologija
9.
Galvos – kaklo navikai
10.
Virškinimo organų navikai
11.
Plaučių – tarpuplaučio navikai
12.
Kaulų ir minkštųjų audinių navikai
13.
Odos navikai
14.
Krūties vėžys
15.
Onkoginekologija
16.
Uropoetinės sistemos navikai
17.
Akių ir ausų navikai
18.
Centrinės nervų sistemos navikai

Kreditai
8
2
4
4
8
8
2
2
4
4
4
3
2
4
4
4
2
4

19.
Limfomos ir leukemijos
4
20.
Paliatyvi radioterapija
4
21.
Paliatyvi priežiūra ir skausmo gydymas
2
22.
Pasirenkamieji ciklai
5
6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose. Pirmaisiais ir antraisiais studijų
metais rezidentų studijas vykdo Kardiologijos, Pulmonologijos ir imunologijos, Gastroenterologijos,
Nefrologijos, Reumatologijos, Hematologijos, Endokrinologijos, Intensyviosios terapijos, Infekcinių
ligų bei Onkologijos klinikos joms priklausančiose klinikinėse bazėse. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais
studijų metais – Onkologijos klinika (spindulinės terapijos skyriuje, stacionare, poliklinikoje),
Chemoterapijos dienos stacionare.. 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 darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Onkologijos klinikos vadovė – Prof., dr. Elona Juozaitytė
KARJEROS GALIMYBĖS
Baigęs onkologijos – radioterapijos rezidentūrą, gydytojas galės dirbti onkologinę pagalbą
teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose gydytoju onkologu radioterapeutu, stoti į onkologijos –
radioterapijos doktorantūrą, dėstyti teorinius ir praktinius dalykus aukštosiose mokyklose.
KMU Onkologijos klinikos vadovė prof.,dr. Elona Juozaitytė
2007 m. sausio 24 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

