Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu
chirurgia
Do teoretickej časti vzdelávania patria školiace kurzy a záverečné školiace kurzy pred
špecializačnou skúškou. Do praktickej časti vzdelávania patria školiace pobyty na
pracoviskách JLF UK.
Informácie o vzdelávacích aktivitách a počty miest na vzdelávaciu aktivitu sú
zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, ktorý je prístupný v príslušnej časti
webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami prihlášok.
Na školiaci kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušného tlačiva prihlášky na
vzdelávaciu aktivitu najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Na základe záväznej prihlášky
oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odošle záujemcovi pozvánka s
programom kurzu. Účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka
zdravotných výkonov.
Na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom prihlášky najneskôr
14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt. Pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si
telefonicky alebo písomne overiť na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov, či už nie je naplnená kapacita vzdelávacej aktivity. Pobyt na školiacom
pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti.

1. – 2. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v rámci spoločného chirurgického kmeňa
(anestéziológia aintenzívna medicína, ambulantná alôžková časť chirurgia, gynekológia
apôrodníctvo, úrazováchirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, vnútorné
lekárstvo)
zodpovedný: školiteľ pre chirurgický kmeň na pracovisku
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa
zodpovedný: školiteľ pre chirurgický kmeň na pracovisku
3. Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovedný:

1 týždeň (40 hodín)
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM
absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. + lektori praktickej časti

3. – 5. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe podľa študijného programu
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov podľa študijného programu
zodpovedný: školiteľ na materskom pracovisku

3. Povinný školiaci pobyt (školiace miesto - ŠM)
Dĺžka pobytu:
4 týždne (160 hodín)
Miesto konania:
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM
Zodpovední:
lektori praktickej časti
*po dohode s odborným garantom je možné pobyt rozdeliť
4. Kurz právnych predpisov zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva - v prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval takúto vzdelávaciu aktivitu,
je podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu.
5. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore
dĺžka pobytu:
3 týždne (120 hodín)
miesto konania:
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM
podmienka pre prihlásenie: - zaradenie do odboru na JLF UK,
- úspešné absolvovanie spoločného chirurgického kmeňa,
- absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít,
- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu
(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony)
zodpovedný:
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
6. Špecializačná skúška
Podmienkou pozvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe,
povinných zdravotníckych výkonov, záverečného školiaceho kurzu, absolvovanie kurzu
právnych predpisov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na ďalších povinných
vzdelávacích aktivitách. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu
odbornosti a realizovanie predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané
školiteľom v Záznamníku zdravotníckych výkonov. Index odbornosti a Záznamník sú
podkladom pre vypracovanie záverečného Hodnotiaceho protokolu naplnenia študijného
programu.
Špecializačná skúška sa skladá z praktickej časti a z teoretickej časti, ktorá sa
skladá z písomnej časti (test) a ústnej časti pred komisiou pre špecializačnú skúšku v odbore
chirurgia.
Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému zadáva
odborný garant. Rozsah práce je minimálne 40 strán, pričom jej formálnu stránku definuje
Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine.
Obhajoba práce prebieha na odbornom seminári.

