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Urologija
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Dieninė
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Urologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslai: rengti praktinei veiklai specialistus, kvalifikuotus gydytojus
urologus.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės
medicinos studijos bei medicinos internatūra
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių
5. Studijų turinys:
Eil. Nr Ciklas
Kreditai
1. Bendroji ir urgentinė chirurgija
64
2. Plastinė chirurgija ir nudegimai
4
3. Ortopedija traumatologija
4
4. Kraujagyslių chirurgija
4
5. Torakalinė chirurgija
4
6.
7.
8.

Urologija
Intensyvioji terapija
Paciento ištyrimas ir diagnostiniai metodai urologijoje

4
4
8

9.

Urgentinė urologija

10

10. Ambulatorinė urologija

8

11. Akmenligė

8

12. Urogenitalinės sistemos uždegimai ir infekcijos

8

13. Prostatos ligos

8

14. Nefrologijos pagrindai

4

15. Operacinė urologija

16

16. Onkourologija

36

17. Pediatrinė urologija

8

18. Seksologija ir andrologija

8

19. Transplantologija

4

20. Pasirenkamasis ciklas

6
Viso:

220

6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka
nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Universiteto atrinktose rezidentūros bazėse.

Praktinis gydomasis darbas vyksta ciklais. Jų metu rezidentai įsisavina tyrimo,
diagnostikos metodus ir chirurginių ligų gydymą, operacijų būdus ir chirurginę taktiką.
Rezidentas, vadovaujamas rezidentūros vadovo, dirba kaip gydytojas ordinatorius, laikosi
atitinkamos klinikos nustatytų darbo tvarkos taisyklių. Pasirengus teoriškai, rezidentui
sudaromos sąlygos atlikti vis sudėtingesnius chirurginius veiksmus, operacijų etapus ir
operacijas, atitinkančias gydytojo chirurgo normą. Programoje nurodytas skaičius
operacijų, kurias rezidentas turėtų atlikti chirurgijos rezidentūros metu.
7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis rezidentūros egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KMU Urologijos klinikos lektorius dr. Daimantas Milonas
KARJEROS GALIMYBĖS
 įsidarbinimo galimybės sveikatos priežiūros įstaigose
 dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose
 dirbti mokslo tiriamąjį darbą
 tęsti mokslo tiriamąjį darbą doktorantūroje
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Urologijos klinikos lektorius dr. Daimantas Milonas
2007-01-31
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

