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Šeimos gydytojas
Family physician
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Kauno medicinos universitetas, įm. kodas 111951683
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Įm. kodas 111959192
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Šeimos medicinos rezidentūros programos anotacija
1.Programos tikslai:
išmokti teikti kvalifikuotas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kaip to reikalauja
medicinos norma MN14:2005 Bendrosios praktikos gydytojas: teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
į šeimos medicinos rezidentūrą konkurso tvarka priimami asmenys, baigę 6 metų vientisąsias
universitetines medicinos krypties studijas, bei medicinos internatūrą ir siekiantys įgyti šeimos
gydytojo profesinę kvalifikaciją.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos:
nėra
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos:
lietuvių kalba
5. Studijų turinys
Ciklas
Viso (kreditais)
1. Šeimos medicina

70

2. Vaikų sveikatos priežiūra

22

3. Internistika

15

4. Chirurgija

11

5. Profiliniai ambulatoriniai ciklai
14
(oftalmologija(2),dermatovenerologija(2),
neurologija(2),akušerija ir ginekologija(6),
pasirenkamasis ciklas(2)).
6. Praktikos apibūdinimas:
Studijuojantys šeimos medicinos rezidentūroje rezidentai praktinius įgūdžius ir teorines žinias įgyja
praktinių ciklų, paskaitų ir seminarų metu, kuriuos pagal rezidentūros programą organizuoja KMU
Šeimos medicinos klinika.
Praktiniai įgūdžiai įgyjami atskirų ciklų metu. Jie vykdomi klinikinėse bazėse pas akredituotus
specialistus - rezidentų vadovus. Praktinio ciklo metu rezidentas, dirbdamas su vadovu vykdo to
praktinio ciklo profilio klinikinę veiklą, mokosi praktinių įgūdžių, studijuoja teoriją pagal
programoje išdėstytą turinį ir kompetencijos lygius.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema):
Baigiamasis kvalifikacinis rezidentūros egzaminas
Paruošė: KMU Šeimos medicinos klinikos lekt. Šarūnas Mačinskas
KARJEROS GALIMYBĖS:
Gavus šeimos medicinos gydytojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, SAM licencijavimo
komisija išduoda licenciją, kuri leidžia dirbti šeimos gydytoju.
Rengė:
KMU Šeimos medicinos klinikos lektorius Šarūnas Mačinskas
2007-01-26
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus darbuotojo,
atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

