
 
 

Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom 
odbore GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 

 
 
dĺžka pobytu:  5 týždňov (200 hod.) – 100 hod. teoretická výučba + 100 hod. 

praktická výučba 
miesto konania:  Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM 
podmienka pre prihlásenie:  -     zaradenie do odboru 

- absolvovanie kurzu v 1. – 5. roku štúdia 
- naplnenie povinnej odbornej zdravotníckej praxe 

a zdravotníckych výkonov 
- odovzdanie špecializačnej práce  

zodpovední: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. + lektori teoretickej a praktickej časti 
 

 
1. Modul onkológia ženských genitálií: 
Rozsah: 20 hod.  
Zodpovedný: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Prednášky: Karcinóm ovária 

Karcinóm krčka maternice 
Zhubné nádory tela maternice 
Karcinómy vonkajších genitálií 
Endokrinne aktívne nádory 

 
2. Modul ochorenia prsnej žľazy: 
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. 
Prednášky: Fyziológia prsnej žľazy 

Zobrazovacie metódy v diagnostike ochorenia prsnej žľazy 
Benígne ochorenia prsnej žľazy 
Malígne ochorenia prsnej žľazy 

 
3. Modul zápalové ochorenia ženských genitálií:   
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: MUDr. Štefan Krivuš, CSc.  
Prednášky: Zápalové ochorenie vonkajších genitálií 

Zápalové ochorenie vnútorných genitálií 
STD 

 
4. Modul etické a právne problémy v gynekológii a pôrodníctve:    
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 



Prednášky: Súčasná platná legislatíva v zdravotníctve 
Etické aspekty umelého ukončenia tehotnosti 
Populačná politika štátu 
Práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, identifikácia násilia 
páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho 
zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s 
príslušnými štátnymi orgánmi. 

 
5. Modul urogynekológia: 
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 
Prednášky: Ochorenia uropoetického systému a tehotnosť 

Močová inkontinencia 
Defekty panvového dna 

 
6. Modul materno-fetálna medicína: 
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Prednášky: Intrauterinný pacient 

Prenatálna genetická diagnostika 
 
7. Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve: 
Rozsah: 10 hod. 
Zodpovedný: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
Prednášky: Sonografia + dopplersonografia v gynekológii 

Sonografia + dopplersonografia v pôrodníctve 
Význam 3D/4D sonografie a ostatných sonografických modalít 

 
8. Modul endokrinológia, sterilita a infertilita: 
Rozsah: 5 hod. 
Zodpovedný: doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. 
Prednášky: Príčiny sterility a infertility 

Miesto asistovanej reprodukcie v liečbe sterility a infertility 
 
9. Modul akútne stavy v pôrodníctve: 
Rozsah: 5 hod. 
Zodpovedný: MUDr. Štefan Krivuš, CSc.  
Prednášky: Krvácanie v prvej polovici tehotnosti 

Krvácanie v druhej polovici tehotnosti a počas pôrodu 
Embólia plodovou vodou a DIC 

 
10. Modul anestéziológia v gynekológii a pôrodníctve: 
Rozsah: 5 hod. 
Zodpovedný: MUDr. Denisa Osinová, PhD. 
Prednášky: Tlmenie pôrodných bolestí 
  Anestéziológia gynekologických a pôrodníckych operačných výkonov 
  Kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia 



 
11. Modul nácvik techník komunikácie: 
Rozsah:  5 hod. 
Zodpovedný: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 
Prednášky: Osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie 

Verbálna a neverbálna komunikácia 
Asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov 

 
12. Praktická výučba, konzultácie k problémovým témam, praktická skúška: 
Rozsah: 100 hod. 
Zodpovední: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. + lektori pre teoretickú a praktickú časť 
 


