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Reumatologijos rezidentūra
Rheumatology

Vientisosios universitetinės medicinos studijos ir
medicinos internatūra
dieninė
4 metai
176 kreditai
Gydytojo reumatologo profesinė kvalifikacija
Physician of Rheumatology
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Medicina
Trečia pakopa, nuosekliosios studijos

Kauno medicinos universitetas, įm. kodas 1195168

Studijų kokybės vertinimo centras,
Įm. kodas 111959192
2006-08-28
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Reumatologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai:
suteikti teorines žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius gydytojo reumatologo
specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
baigta vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos:
geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygas:
lietuvių.
5. Studijų turinys.
5.1.Vidaus ligų pagrindų ciklas (2 metai, 88 kreditai)
Eil.
Dalykas
Mėnesiai
Kreditai
Nr.
1.
Pulmonologija ir alergologija
4
16
2.
Kardiologija
4
16
3.
Gastroenterologija
3
12
4.
Reumatologija
2
8
5.
Nefrologija
2
8
6.
Hematologija
2
8
7.
Endokrinologija
2
8
8.
Infektologija
1
4
9.
Onkologija
1
4
10. Intensyvi terapija
1
4
22
88
VISO
5.2.Reumatinių ligų ciklas (14 mėn., 56 kreditai)
5.3.Ortopedinis ir reabilitacinis reumatinių ligų gydymas (2 mėnesiai, 8 kreditai)
5.4.Radiologinė reumatinių ligų diagnostika (2 mėnesiai, 8 kreditai)
5.5.Neurologinių, odos, imuninių pažeidimų diagnostika ir korekcija reumatinių
ligų atvejais (2 mėn., 8 kreditai)
5.6. Pasirenkamasis ciklas (2 mėn., 8 kreditai)
6. Praktikos apibūdinimas
Visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos
praktiką Kauno medicinos universiteto klinikose. 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.
Karjeros galimybės
Baigęs reumatologijos rezidentūrą, gydytojas galės dirbti reumatologu ligoninėje
reumatologijos skyriuje ir/arba ambulatoriniame konsultacijų kabinete, stoti į
doktorantūrą, dėstyti reumatologijos dalyką aukštojoje mokykloje.
Anotaciją rengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
KMU Reumatologijos klinikos vadovė doc.Asta Baranauskaitė
KMU Reumatologijos klinikos vadovė doc.Asta Baranauskaitė
2007-01-26

