Medicinos programos numatomi rezultatai
Bendrieji
medicinos
studijų
rezultatai

Profesinės
veiklos
nuostatos

Profesinė
elgsena

Profesinės
patirties
sklaida
Profesinė
erudicija

gebės veikti sąžiningai ir laikytis etinių įsipareigojimų;
taikys geros medicininės praktikos principus darbe, užtikrins kokybę;
gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti;
gebės būti empatiški;
gebės būti kūrybingi;
gebės būti iniciatyvūs, siekiantys tikslo;
turės tarpasmeninio bendravimo gebėjimų.
gebės įvertinti savo kompetencijų ribas ir, esant reikalui, kreiptis
pagalbos;
gebės veikti naujų situacijų sąlygomis ir prie jų prisitaikyti;
gebės savarankiškai veikti ;
gebės spręsti problemas;
gebės priimti sprendimus;
gebės dirbti kartu su kitų sričių specialistais;
gebės bendrauti su kitų mokslų ekspertais;
gebės savo veiklą organizuoti ir planuoti.
gebės mokytis tolesnių studijų metu, savarankiškai ir visą gyvenimą;
gebės taikyti įgytas žinias praktiškai bei mokyti kitus;
turės analizės ir sintezės įgūdžių;
gebės vykdyti mokslinius tyrimus.
gebės suvokti aplinkos įvairovę ir daugiakultūriškumą;
gebės suprasti ir atsižvelgti į kitų kultūrų papročius;
gebės dirbti tarptautinėje aplinkoje;
gebės bendrauti kitomis užsienio kalbomis;
gebės lavinti bendrąsias ne medicinos mokslų srities žinias.

Specialieji
medicinos
studijų
rezultatai

Pacientų
konsultavimas

gebės surinkti anamnezę;
gebės atlikti medicininė apžiūrą;
gebės padaryti klinikinio vertinimo išvadą ir priimti su ja susijusius
sprendimus;
gebės pacientui paaiškinti ir patarti;
gebės pacientui suteikti pasitikėjimą ir palaikymą;
gebės įvertinti paciento psichinę būklę.
gebės atpažinti, įvertinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus, eigą ir
simptomus;
gebės paskirti tikslinius tyrimus ir interpretuoti jų rezultatus;
gebės atlikti diferencinę diagnostiką;
gebės sudaryti atitinkamą paciento stebėjimo planą ir aptarti su
pacientu bei slaugytojais (globėjais);
gebės suteikti slaugą ir paramą pacientui terminalinėse ligos stadijose
ir bei jo šeimai;
gebės tinkamai stebėti ir gydyti pacientus, sergančius lėtinėmis
ligomis.

Klinikinių
požymių
įvertinimas,
tyrimų
paskyrimas,
diferencinės
diagnostikos
atlikimas
stebėjimo
plano
sudarymas
Skubi
medicinos
pagalba,
pirmoji
medicinos
pagalba
ir
gaivinimas

gebės atpažinti ir sistemiškai įvertinti ūminius sveikatos sutrikimus ir
pradėti juos gydyti;
gebės suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
gebės gaivinti ir palaikyti pagrindines gyvybines funkcijas;
gebės palaikyti visas gyvybines funkcijas;
gebės gydyti traumas pagal galiojančius Europos standartus.

Gydymo
paskyrimas

Procedūrų
atlikimas

Veiksmingas
bendravimas
medicinos
praktikoje

gebės apibūdinti vaistų veikimo mechanizmus;
gebės paskirti adekvatų ir tinkamą gydymą;
gebės pagal klinikinę situaciją parinkti atitinkamus vaistus bei kitus
gydymo metodus ir įvertinti jų potencialią naudą ir žalą;
gebės gydyti skausmą ir stresines situacijas.
arterinio kraujo spaudimo matavimas,
venos punkcija,
venų kaniulizacija,
paskirti intraveninę terapiją ir naudoti infuzijai skirtas priemones,
poodinės ir raumeninės injekcijos,
oksigenoterapijos paskyrimas,
pacientų transportavimas ir priežiūra,
žaizdų susiuvimas,
kraujo perpylimas,
šlapimo pūslės kateterizacija,
šlapimo tyrimas,
EKG,
pagrindinių kvėpavimo funkcijų vertinimo testai.
gebės aiškiai, jautriai ir efektyviai bendrauti su pacientais, paciento
giminaičiais, neįgaliaisiais bei kolegomis.
bendravimas pranešant blogas žinias,
bendravimas su pacientu pildant sutikimo formas,
bendravimas raštu (taip pat ir ligos istorijos pildymas),
bendravimas esant agresyviam elgesiui,
bendravimas telefonu,
bendravimas su asmenimis, kuriems reikalingas vertėjas.

Etinių ir
teisinių
principų
taikymas
medicinos
praktikoje

konfidencialumo išlaikymas,
gebės taikyti etinius principus klinikinėje praktikoje,
informuoto asmens sutikimo formos pildymas,
mirties liudijimo išrašymas,
autopsijos tyrimo prašymo formos pildymas,
laikytis ir taikyti klinikinėje praktikoje nacionalinius ir Europos
teisės aktus

Psichologinių
ir socialinių
aspektų įtakos
paciento ligai
įvertinimas

gebės atpažinti ir įvertinti psichologinių, elgsenos bei socialinių
veiksnių, tarp jų alkoholio, priklausomybių poveikį ir įtaką sveikatai,
sergamumui, ligų pasireiškimui,
gebės išsiaiškinti galimą stresą, susijusį su liga
gebės reaguoti paaiškindamas, patardamas, įtikindamas

Įrodymais
pagrįstos
medicinos
principų,
gebėjimų ir
žinių taikymas
Veiksmingas
informacijos ir
informacinių
technologijų
naudojimas
medicinos
praktikoje

gebės taikyti moksliškai pagrįstus įrodymus praktikoje,
atlikti atitinkamos literatūros paiešką,
kritiškai įvertinti publikuojamą medicinos literatūrą.

gebės tinkamai laikyti ir saugoti visą medicininę dokumentaciją,
naudotis kompiuteriu,
informacijos šaltinių paieška,
saugoti ir atnaujinti informaciją.

Gebės taikyti
mokslinius
principus
medicinos
praktikoje ir
tyrimuose
Sveikos
gyvensenos
propagavimas,
visuomenės
sveikatos
klausimų
sprendimas ir
veiksmingas
darbas
sveikatos
apsaugos
sistemoje

gebės taikyti biomedicinos mokslų (anatomijos, histologijos,
genetikos, imunologijos, mikrobiologijos, patologijos, fiziologijos,
biochemijos, farmakologijos ir kt.) principus, metodus ir žinias

gebės analizuoti visuomenės sveikatos sutrikimų problemas;
gebės nustatyti jų atsiradimo priežastis bei padarinius;
gebės įgyvendinti žinias apie ligų prevenciją, visuomenės sveikatos
stiprinimo galimybes.

