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Širdies chirurgijos programos anotacija
1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotus gydytojus specialistus kardiochirurgus praktiniam
gydytojo kardiochirurgo darbui.
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) Klinikinės chirurgijos blokas (88 kreditai), 2) Dirbtinė kraujo apytaka, miokardo protekcija,
anesteziologija kardiochirurgijoje, paruošimas širdies operacijoms ir pooperacinė ligonių slauga (4
kreditai), 3) Intervencinė kardiologija kardiochirurgams (3 kreditų), 4) Išeminė širdies liga ir jos
chirurginis gydymas (36 kreditai), 5) Širdies transplantacija (2 kreditai), 6) Molekulinė patologija (3
kreditai), 7) Pagalbinė kraujotaka, širdžiai asistuojančios sistemos (2 kreditai), (8) Širdies vožtuvų
patologija ir jos chirurginis gydymas (38), 9) Įgimtų širdies ydų chirurginis gydymas (7 kreditai),
Aortos ligos, perikardo ligos, širdies navikai ir jų chirurginis gydymas. Širdies traumos (37 kreditai).
Iš viso 220 kreditų, iš jų tik širdies chirurgijai – 132 kreditai.
6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką universiteto atrinktose rezidentūros bazėse: Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinikoje - 129 kreditų, Kardiologijos klinikoje – 3 kreditai. Iš viso 132
kreditai.
Rezidentūra 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:
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos profesorius Juozas Sakalauskas.
KARJEROS GALIMYBĖS:
darbai Lietuvos ir Europos sąjungos valstybių kardiochirurgijos skyriuose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos profesorius Juozas Sakalauskas.
Data: 2006-02-06.
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus darbuotojo,
atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

