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Vaikų ligos ir vaikų kardiologija
Pediatrics and Children’s cardiology
Nėra
Nėra
Vientisosios universitetinės medicinos studijos ir
medicinos internatūra
Dieninė
6
264
Vaikų ligų igydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas
Children‘s cardiologist
Biomedicina
Medicina
Trečia pakopa, nuosekliosios universitetinės studijos

Kauno medicinos universitetas, įm. kodas 111951683

Studijų kokybės vertinimo centras,
Įm. kodas 111959192
2006-08-28

8310

Vaikų ligų ir vaikų kardiologijos rezidentūros programos anotacija
1.Programos tikslai: paruošti kvalifikuotus gydytojus vaikų kardiologus. Šios rezidentūros metu
gydytojas studijuoja vaikų ligas ir vaikų kardiologija, įgyja vaikų ligų gydytojo ir vaikų kardiologo
profesinę kvalifikaciją.
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:
Studijų trukmė: 6 metai su 35 dienų metinėmis atostogomis.
Paskaitos ir seminarai 2 val. per sav. Viso: 66 paskaitos ir seminarai per 6 metus
Ciklas
Trukmė (kreditai)
Ambulatorinė pediatrija
32
Neonatologija pediatrams
12
Bendroji vaikų pulmonologija
16
Bendroji vaikų alergologija
12
Bendroji vaikų nefrologija
12
Bendroji vaikų gastroenterologija
12
Bendroji vaikų hematologija ir onkologija
8
Bendroji vaikų kardiologija
12
Bendroji vaikų reumatologija
8
Bendroji vaikų intensyvioji terapija
20
Bendroji vaikų neurologija
8
Bendroji vaikų endokrinologija
8
Bendroji vaikų chirurgija ir traumatologija - ortopedija
8
Vaikų kardiologija
44
Širdies echoskopija
16
Neinvaziniai instrumentiniai širdies ir kraujagyslių tyrimai (Holter
12
monitoravimas, EFI, veloergometrija)
Invaziniai širdies ir kraujagyslių diagnostiniai tyrimai bei gydymo
8
procedūros
Pasirenkamieji ciklai (pasirinkti vieną ciklą iš siūlomų):
8
Vaikų ortopedija traumatologija
Vaikų neurochirurgija
Prevencinė ir socialinė pediatrija
Baziniai pediatrinės diagnostikos metodai ir jų ypatumai
Vaiko psichinės raidos ir vystymosi sutrikimai
Prieš- ir pooperacinis vaikų, sergančių širdies ir
kraujagyslių ligomis sekimas
Vaikų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, reabilitacija
Iš viso:
264
6. Praktikos apibūdinimas:
Vaikų ligų ir vaikų kardiologo rezidentūros metu numatyti 2 etapai gydytojų rezidentų ruošimo:

1. Bendras vaikų ligų gydytojo paruošimas įvairiuose specializuotuose vaikų skyriuose vaikų
poliklinikoje, Neonatologijos ir kitose klinikose.
2. Specialus ruošimas vaikų kardiologo įvairiuose specializuotuose vaikų skyriuose vaikų
poliklinikoje, Neonatologijos klinikoje, Kardiologijos klinikos invazinės diagnostikos
skyriuje.
Praktikos metu rezidentas mokomas savarankiškai spręsti ne tik vaikų ligų, bet ir vaikų kardiologijos
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos klausimus. Už kiekvieną skyrių rezidentai ruošia ataskaitą, kuri
vertinama atsakingo gydytojo. Rezidentūros metu rašo kursinį darbą, kurį vertina rezidentūros
vadovas.
7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
Vaikų ligų klinikos docentas L.Labanauskas
KARJEROS GALIMYBĖS
Gydytojai vaikų kardiologai baigę vaikų ligų ir vaikų kardiologijos rezidentūrą gali savarankiškai
dirbti:
 gydytojais pediatrais vaikų pirminėje sveikatos grandyje (kaimo ambulatorijos, miestų vaikų
konsultacijos ir poliklinikos)
 bendro profilio vaikų stacionaruose ir specialiose vaikų įstaigose (kūdikių namai, internatai, vaikų
sanatorijos ir t.t.)
 specializuotuose skyriuose ir poliklinikose konsultantu - vaikų kardiologu.
 dėstyti vaikų ligas aukštesniosiose ir kitose mokyklose bei tęsti studijas doktorantūroje.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
KMU Vaikų ligų klinikos vadovas doc. R.Kėvalas
2007 01 29
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

