2 priedas
Universitetinių studijų programos duomenys
Valstybinis kodas (siūlomas teikėjo)
Kodas pagal ISCED
Programos pavadinimas
Programos pavadinimas anglų kalba
Programos specializacijų pavadinimai
Programos specializacijų pavadinimai
anglų kalba
Minimalus išsilavinimas
Mokymosi forma
Mokymosi trukmė (metai)
Programos apimtis (kreditai)
Suteikiamas laipsnis, profesinė
kvalifikacija
Suteikiamas laipsnis, profesinė
kvalifikacija anglų kalba
Studijų sritis
Studijų kryptis
Studijų pakopa ir tipas
Kiti duomenys
Studijų krypties reglamento kodas
Studijų krypties reglamento pavadinimas
Aukštosios mokyklos:
pavadinimas ir kodas
Filialo pavadinimas (jeigu programa
vykdoma kitame terit.-adm. vienete)
Ekspertinį vertinimą atlikusios:
institucijos pavadinimas ir kodas
vertinimo data
Suderinimas:
institucijos pavadinimas ir kodas
data
Tvirtinimas:
institucijos pavadinimas ir kodas
data
Nr.
Išduodamo diplomo lygmens kodas

73307B1**
61272
Vaikų ligos ir vaikų neurologija
Pediatrics and Children’s neurology
Nėra
Nėra
Vientisosios universitetinės studijos ir medicinos
gydytojo internatūra
Dieninė
6
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Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų neurologas
Children’s neurologist
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 neurologijos rezidentūros programos anotacija

1. Programos tikslai:
A. Suteikti žinias ir įgyti praktinius įgūdžius, atitinkančius vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų
neurologo specialybės kvalifikaciniams reikalavimams.
B. Formuoti mokslinio pedagoginio darbo įgūdžius
C. Lavinti gydytojo profesinę ir bendražmogiškąją erudiciją
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigta vientisosios universitetinės medicinos
internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygas: lietuvių.
5. Studijų turinys:
Pirmuosius– ketvirtuosius metus vyksta vaikų ligų studijos profilinėse klinikose. Jų metu
įsisavinamos pagrindinės terapijos žinios, būtinos gydytojo praktikoje.
Eil.
Nr.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Ciklas
Pirmieji studijų metai
Ambulatorinė pediatrija
Neonatologija pediatrams
Antrieji , tretieji ir ketvirtieji studijų metai
Bendroji vaikų pulmonologija
Bendroji vaikų alergologija
Bendroji vaikų nefrologija
Bendroji vaikų gastroenterologija
Bendroji vaikų onkohematologija
Bendroji vaikų kardiologija
Bendroji vaikų reumatologija
Bendroji vaikų intensyvioji terapija
Bendroji vaikų neurologija
Bendroji vaikų endokrinologija
Vaikų chirurgija

Trukmė
(kreditai)
32
12

16
12
12
12
8
12
8
20
8
8
8

Penktaisiais-šeštaisiais rezidentūros metais studijuojamos bazinės vaikų neurologijos žinios. Jų metu
įsisavinami neurologinio ligonio diagnostikos ir gydymo pagrindai: klinikinis neurologinis tyrimas,
topinė diagnostika, paraklinininių tyrimų indikacijos ir vertinimas, gydymas. Studijuojamos
artimiausios vaikų neurologijai disciplinos: vaikų psichiatrija, vaikų neurochirurgija, neurologija,
raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija, numatomas 2 kreditų elektyvinis kursas. Kartu vykdomas
mokslinis darbas, kuris kurso pabaigoje pateikiamas raštu ir ginamas. Rengiami ir skaitomi
pranešimai konferencijose (rezidentų, KMUK gydytojų, respublikinėse, tarptautinėse). Studijų tikslas
yra paruošti specialistą vaikų neurologą. Teorinis ir praktinis paruošimas vyksta rotuojant
Neurologijos klinikoje (Vaikų neurologijos skyrius, Neurologijos skyrius, klinikinės neurofiziologijos
tarnyba), Neurochirurgijos, Psichiatrijos, Reabilitacijos klinikose.

Penktieji ir šeštieji studijų metai
Vaikų nervų sistemos anatomija, anatominė diagnostika bei klinikinis
10
tyrimas
15
Klinikinės neurofiziologijos pagrindai
8
16
Vaikų epilepileptologija
10
17
Perinatologija ir raidos sutrikimai
10
18
Įgimtos ir paveldimos vaikų nervų sistemos ligos
16
19
Uždegiminės ir demielinizuojančios centrinės bei periferinės nervų
8
sistemos ligos
20
Antrinės nervų sistemos ligos ir specifiniai vaikų neurologiniai
8
sindromai
21
Vaikų psichiatrija
6
22
Vaikų neurochirurgija
4
23
Suaugusiųjų nervų sistemos ligos
6
24
Pasirenkamieji ciklai
8
Iš viso
264
Pasirenkamieji ciklai
Eil.
Trukmė
Ciklas
Nr.
(kreditai)
1
Prevencinė ir socialinė pediatrija
8
2
Baziniai pediatrinės diagnostikos metodai ir jų ypatumai
8
3
Vaiko psichinė raida ir jos sutrikimai
8
5
Vaikų ortopedija ir traumatologija
8
14

6. Praktikos apibūdinimas:
Visų rezidentūros studijų metų rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Kauno
medicinos universiteto klinikose ir kitose Universiteto atrinktose bazėse. 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 praktinis ir teorinis egzaminas
Anotaciją rengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė:
KMU Neurologijos klinikos vadovė e.prof.p.doc. Daiva Rastenytė
KARJEROS GALIMYBĖS
 įsidarbinimo galimybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
 dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose
 dirbti mokslo-tiriamąjį darbą
 tęsti mokslo – tiriamąjį darbą doktorantūroje
KMU Neurologijos klinikos vadovė e.prof.p. doc. Daiva Rastenytė
Data 2007 01 25
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento Studijų skyriaus
darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė
Data

