NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS, SUTEIKIANČIOS TEISĘ DIRBTI ATITINKAMĄ DARBĄ
Kodas

Pavadinimas

Trukmė
(val.)

Trukmė
(sav.)

2.1.

Dirbtinė kraujo apytaka
programos kodas
4937250004

160

4 sav.

2.2

Masažo pagrindai
programos kodas
4937260034

160

4 sav.

2.5

Fizinė medicina ir
reabilitacijos pagrindai
programos kodas
4937260035

240

6 sav.

2.7

Klinikinė fiziologija
programos kodas
4937250006

240

6 sav.

2.11

Radiologijos pagrindai
programos kodas
4937250005

640

4 mėn.

Reikalinga kvalifikacija, išsilavinimas

Suteikiama teisė
dirbti

Universitetinių medicinos biologijos,
Suteikiama teisė dirbti
medicinos, slaugos ar bendrosios praktikos
perfuzininku
slaugos studijų programa ir suteikta biologijos
magistro, medicinos gydytojo, bendrosios
praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ar
neuniversitetinių bendrosios praktikos slaugos,
biomedicininės diagnostikos studijų programa
ir suteikta bendrosios praktikos slaugytojo ar
technologo (biomedicininės diagnostikos
specializacija) profesinė kvalifikacija
Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų
Suteikiama teisė dirbti
išduotus aukštesniojo mokslo baigimo
masažuotoju
diplomus, patvirtinančius:
medicinos sesers, medicinos sesers kosmetikės,
vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos
sesers vaikų įstaigoms, bendrosios praktikos
slaugytojo, slaugytojo, bendruomenės
slaugytojo, medicinos brolio, medicinos
felčerio švietimo įstaigoms, sanitarijos felčerio,
felčerio laboranto, medicinos diagnostikos
laboranto, gydytojo odontologo padėjėjo,
kineziterapeuto padėjėjo, ergoterapeuto
padėjėjo, akušerio kvalifikaciją ir Lietuvos
aukštųjų mokyklų išduotus diplomus,
patvirtinančius, kad baigta medicinos,
odontologijos, odontologinės priežiūros,
reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos,
bendrosios praktikos slaugos, slaugos,
akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos,
higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos,
taikomosios fizinės veiklos studijų programa.
Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos
Suteikiama teisė dirbti
felčerio kvalifikacija
fizinės medicinos ir
reabilitacijos
slaugytoju
Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos
felčerio, akušerio, sanitarijos felčerio,
medicinos felčerio- laboranto kvalifikacija

Suteikiama teisė dirbti
laboratorinės
diagnostikos
specialistu

Programos aprašymas
Širdies ir kraujagyslių sistemos anatomija ir fiziologija, tyrimo metodai. Kraujo sandara
ir fiziologija. Kraujo ligos. Autotransfuzija. Dirbtinės kraujo apytakos ir pagalbinė
aparatūra, jos parengimas darbui. Dirbtinė kraujo apytaka, jo eiga. Nepageidaujamas
kraujotakos poveikis ir komplikacijos. Dirbtinės kraujotakos ypatumai širdies ir kitų
operacijų metu. Aseptika ir antisetika.

Masažo pagrindai. Bendroji masažo technika ir metodika. Gydomojo masažo atskiros
metodikos ir technika. Segmentinis, jungiamojo audinio, periosto ir taškinis masažas.
Sportinis masažas ir savimasažas. Vaikų masažas. Praktinis mokymas masažo
kabinetuose.

Reabilitacijos pagrindai. Fizioterapijos pagrindai. Fizinės medicinos procedūros.
Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, atliekančioje fizinės medicinos
procedūras

Vidaus organų funkcinių būklių įvertinimo metodai. Profesinės etikos pagrindai. Darbo
higiena. Elektra ir jos fizikiniai pagrindai. Elektrokardiogramos formavimosi
elektrofiziologija. Širdies funkcijos. Normali elektrokardiograma. Klinikinė
elektrokardiogramos reikšmė. Patologinė elektrokardiograma. Patologinių būklių
elektrokardiografiniai požymiai. Elektrokardiograma ir medikamentiniai mėginiai.
Holterio ir arterinio kraujo spaudimo monitoravimas. Dozuoto fizinio krūvio mėginiai.
Ultragarsinio tyrimo metodas. Išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimai. Neurofiziologiniai
tyrimo metodai. Laboratorinės diagnostikos kabineto darbo organizavimas. Pirmoji
medicinos pagalba. Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorinės
diagnostikos kabinetuose.
Medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos Suteikiama teisė dirbti Radiologinė technika ir technologijos. Radiacinė sauga ir higienos reikalavimai
sesers, akušerio, medicinos felčerio, felčerio, radiologijos
radiologiniame kabinete. Radiologinės tarnybos darbo organizacija. Rentgeno
medicinos brolio, higienos felčerio, higienisto, technologu
diagnostika. Radiologinio vaizdo registravimas ir archyvavimas. Radionuklidinė
felčerio laboranto, kineziterapeuto padėjėjo,
diagnostika. Spindulinė terapija. Etika ir pirmoji medicininė pagalba radiologinėje
ergoterapeuto padėjėjo, bendrosios praktikos
tarnyboje.
slaugytojo,
slaugytojo,
bendruomenės
slaugytojo, medicinos diagnostikos laboranto,
technologo, kineziterapeuto, ergoterapeuto
profesinė kvalifikacija.

2.12

Hospitalinių infekcijų
kontrolė (valdymas)
programos kodas
4937200094

160

4 sav.

Aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis
biomedicinos mokslų studijų srities
visuomenės sveikatos arba slaugos studijų
krypties, bei juos atitinkantis išsilavinimas.

Suteikiama teisė dirbti
infekcijų kontrolės
gydytojo arba
specialisto padėjėju

2.16

Slaugytojo diabetologo
darbo principai
programos kodas
4937230043
Citopatologijos
technologo mokymo
programa
programos kodas
4937250007

160

4 sav.

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija

Suteikiama teisė dirbti
slaugytoju diabetologu

320

8 sav.

Aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų Suteikiama teisė dirbti
studijų srities biologijos krypties arba aukštasis citopatologijos
neuniversitetinis visuomenės sveikatos mokslo technologu
krypties išsilavinimas

Autopsijų technologo
mokymo programa
programos kodas
4937210005
Gydytojo odontologo
padėjėjo mokymo
programa
programos kodas
4937240007

320

8 sav.

Neuniversitetinių studijų visuomenės sveikatos Suteikiama teisė dirbti
krypties biomedicininės diagnostikos studijų autopsijų technologu
programa, technologo kvalifikacija

320

8 sav.

Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos
felčerio, akušerio kvalifikacija

Suteikiama teisė dirbti
gydytojo odontologo
padėjėju

160

4 sav.

Sveikatos priežiūros specialistas, sveikatos
statistikas

Suteikiama teisė dirbti
klinikiniu koduotoju

2.17

2.18

2.19

2.20

Klinikinio koduotojo
mokymo programa
programos kodas
4937210004

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę. Hospitalinių infekcijų epidemiologija. Hospitalinių
infekcijų sukėlėjai, jų nustatymas, atsparumas antimikrobiniams vaistams. Hospitalinių
infekcijų epidemiologinė priežiūra ir kontrolė. Hospitalinių infekcijų profilaktika,
priemonių taikymas.
Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys slaugytojo
diabetologo veiklą. Cukrinis diabetas, klinika, susirgimo priežastys, medikamentinis
gydymas. Komplikacijos, jų priežastys, prevencijos priemonės. Sergančiųjų cukriniu
diabetu slaugos paslaugos. Slaugos paslaugų teikimo organizavimas.
Citopatologijos laboratorijos veiklos organizavimas ir citopatologijos technikos. Gimdos
kaklelio normali citomorfologija ir patologijos klasifikacija. Gimdos kaklelio
intraepitelinių neoplazijų etiologija, patogenezė ir citomorfologija. Naujos technologijos
gimdos kaklelio patologijos tyrimuose. Gimdos kaklelio vėžio epidemiologija ir patikros
programos. Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, atliekančioje
citopatologinius tyrimus.
Autopsijų technologo darbo veikla ir jos organizavimas. Žmogaus topografinės
anatomijos pagrindai. Autopsijų atlikimo technika ir žmogaus palaikų sutvarkymas.
Darbas su autopsine makroskopine medžiaga. Praktinis mokymas asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje, atliekančioje autopsijas.
Odontologinė priežiūra Lietuvoje. Gydytojo odontologo padėjėjo funkcijos, pareigos,
teisės, kompetencija ir atsakomybė, bendradarbiavimas su kitais asmens sveikatos
priežiūros specialistais. Profesinės etikos pagrindai. Gydytojo odontologo padėjėjo
sveikatos sauga, infekcijų kontrolė. Medicinos prietaisų naudojimas ir priežiūra, patalpų,
įrenginių ir inventoriaus higiena. Medicininių atliekų tvarkymas. Radiacinė sauga
odontologinėse priežiūros (pagalbos) įstaigose. Galvos, burnos ertmės, dantų anatomija
ir fiziologija. Odontologinė farmakologija ir skausmo kontrolė. Odontologinio kabineto
įranga, instrumentai, medžiagos, pasirengimas darbui, asistavimas odontologinių
procedūrų metu. Paciento duomenų rinkimas ir diagnostika. Dantų, panoraminių ir kitų
radiogramų atlikimas, ryškinimas ir fiksavimas. Odontologinių ligų profilaktika.
Restauracinė odontologija. Ortopedinė odontologija. Endodontinis gydymas.
Periodontologija. Vaikų odontologija. Ortodontija. Chirurginė odontologija. Pirmoji
medicinos pagalba. Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros, odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigos skyriuose, kabinetuose, operacinėse.
Anatomijos ir fiziologijos pagrindai. Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų
klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija
(TLK-10-AM). Australijos medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI). Kodavimo
standartai. TLK-10-AM/ACHI/ACS elektroninis vadovas. Australijos ištobulintoji
giminingų diagnozių grupių (AR-DRG) klasifikacija. Klinikinio kodavimo kokybė.
Klinikinio koduotojo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

