
 

 

 

 

 

Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore 
VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

 

Rozsah kurzu:  62 hodín – 42 hodín teoretická časť, 10 hodín v ambulancii 
všeobecného lekára pod dohľad odborného garanta + 10 hodín 
obhajoby a test 

Miesto konania:   dekanát JLF UK, akreditovaná ambulancia všeobecného lekára 
podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- úspešné absolvovanie spoločného internistického kmeňa, 
- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony), 
- odovzdaná špecializačná práca. 

Zodpovedný:     doc. MUDr. Daniela Kantáriová, PhD. 
 
 

PROGRAM ŠKOLIACEHO KURZU  
 
Teoretická časť: Rozsah: 42 hod 
Zodpovedný lektor: doc. MUDr. D. Kantárová, PhD., MUDr. A. Klimentová, PhD. 

 Základné a komplexné vyšetrenie pacienta v ambulancii a mimo nej, indikácie na 
konziliárne vyšetrenia.       3 hod. 

 Indikácie laboratórnych, funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného 
systému a iných pomocných vyšetrení.     2 hod. 

 Základné hodnotenie EKG - záznamu, základné znalosti a interpretácie vyšetrení 
vykonávaných v ambulancii (moč, FW, odbery biologického materiálu). 2 hod. 

 Diagnostika urgentných stavov ohrozujúcich základné životné funkcie. 2 hod. 

 Základná diferenciálna diagnostika chorobných stavov na základe anamnézy, 
vyšetrenia a pomocných vyšetrení (metodiky, pomôcky, prístroje) v ambulancii 
a v byte pacienta.         2 hod. 

 Princípy komplexnej liečby (úprava životosprávy pacienta, psychoterapia, 
dietoterapia, a rehabilitácia) u chorých, ktorých sám lieči.   2 hod. 

 Základy farmakoterapeutických postupov u interných chorôb v ambulancii 
všeobecného lekára. Hypertenzia.      2 hod. 

 Predoperačné vyšetrenia.       2 hod 

 Zásady prvej pomoci a resuscitácie pri poruchách obehu a dýchania. 2 hod. 

 Prvá pomoc pri úrazoch, zastavenie krvácania.    2 hod. 
 
Zodpovedný lektor: MUDr. Miroslav Kmeť, MPH, MBA 

 Prevencia u najčastejších neepidemických chorôb hromadného výskytu.2 hod. 

 Národný program podpory zdravia, celospoločenské zdravotné programy  
a stratégie.          1 hod. 



 Dispenzarizácia zdravých, ohrozených a chronicky chorých u praktického 
všeobecného lekára.        1 hod. 

 Depistáž  a  boj  proti  nákazlivým  chorobám,  zásady  spolupráce  s  Ústavom  
verejného zdravotníctva.       2 hod. 

 Zásady účinnej zdravotnej výchovy obyvateľstva.    2 hod. 

 Obhliadka mŕtvoly, základy súdneho lekárstva.    1 hod. 

 Organizácia práce, znalosť koncepcie odboru, zásady manažmentu, kontroly práce 
na pracovisku.        3 hod. 

 Spolupráca so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou a inými orgánmi, 
vrátane orgánov samosprávy, štátnej a zdravotníckej správy.  3 hod. 

 Spolupráca so sociálnou sieťou, s agentúrami domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti.          3 hod. 

 Správne vykazovanie činnosti pre orgány zdravotníctva, zdravotníckej štatistiky, 
povinné hlásenia chorôb.       1 hod. 

 Nové trendy v ambulancii všeobecného lekára    2 hod. 
 
Praktická časť: Rozsah: 20 hod 
Zodpovedný lektor: doc. MUDr. D. Kantárová, PhD., MUDr. A. Klimentová, PhD. 

 práca v ambulancii všeobecného lekára 

 praktická skúška (vyšetrenie pacienta,  popis EKG,  rtg,  návrh diagnostických a 
terapeutických  postupov) 

 obhajoba  písomných  špecializačných prác 

 písomný test 
 
 
 


