
Časovo-tematický plán realizácie certifikačného študijného 

programu dorastové lekárstvo 

 
1. Absolvovanie povinnej odbornej praxe v rozsahu 3 mesiace a realizácia povinných 

zdravotníckych výkonov v súlade so študijným plánom 

zodpovedný:   školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti 

(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK: v tabuľke) 

 

V rámci troch mesiacov odbornej  certifikačnej prípravy zaradený lekár získava na vyššie 

uvedených pracoviskách základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti a to najmä 

z uvedených oblastí: 

 

 dispenzárna starostlivosť o vybrané skupiny - dorast so zmenou pracovnej schopnosti a 

s trvalými somatickými a psychickými poruchami zdravia, 

 náplň expertíznych a konziliárnych vyšetrení pri voľbe povolania, posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, 

 podmienky pre profesionálne zaradenie, prerušenie štúdia, priznanie zmenenej pracovnej    

schopnosti, defektnosti, 

 podmienky bežného hygienického a epidemiologického dozoru v zariadeniach pre dorast, 

 zdravé životné návyky, výchova k uvedomelému rodičovstvu, prevencia alkoholizmu a iných 

toxikománií, sexuálna výchova a prevencia pohlavných chorôb, výživa v období adolescencie, 

zdravotná výchova dorastu, 

 chronické choroby a špecifiká ich prechodu do dospelosti, 

 psychológia dorastového veku, najčastejšie neuropsychické problémy a psychosomatické 

choroby. 

 

Lekár zaradený do certifikačnej prípravy realizuje na uvedených pracoviskách pod vedením školiteľa 

s príslušnou špecializáciou minimálne nasledujúce odborné výkony:  

 

1. posúdenie psychosociálneho a biologického stavu vývoja mladistvého   50 

2. posúdenie zdravotného stavu pre zaradenie do prípravy na pracovné uplatnenie    20 

3. vyšetrenie mladistvého so zameraním na spôsobilosť práce v riziku    10 

4. vyšetrenie mladistvého so zameraním na diagnostiku drogovej závislosti    10 

 

 

2. Povinný školiaci pobyt na pracovisku vzdelávacej ustanovizne – dorastové 

oddelenie Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, ambulancia všeobecného lekára pre 

deti a dorast 

 

dĺžka trvania: 1 mesiac (160 hodín) 

zodpovedný: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

 

obsah: 

Zameranie na získanie zručností posúdenia adolescentního pacienta z biopsychosociálneho 

aspektu, diagnostický a posudkový rozbor adolescentního pacienta, analyzovanie rizikových 

faktorov rizikového správania, absolvovanie odborných zdravotných výkonov na pracovisku. 
komplexná starostlivosť o dorast v plynulej nadväznosti na pediatrickú starostlivosť. Oboznámi sa s 

náplňou preventívnych, vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných prehliadok dorastu, 

a dispenzárnou starostlivosťou  o vybrané skupiny - dorast so zmenou pracovnej schopnosti a s trvalými 

somatickými a psychickými poruchami zdravia. 
 



ukončenie: záznam o absolvovaní pobytu do Indexu odbornosti, potvrdenie realizovaných 

výkonov do záznamníka zdravotníckých výkonov a hodnotenie účastníka do 

protokolu vzdelávacej aktivity 

 

 

3. Školiaci kurz certifikačnej prípravy 

 

dĺžka trvania: 4 dni (28 hodín v uvedenej štruktúre – 14 hodín prednášky na KDaD JLF UK 

a UNM a 14 hodín celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Galandove dni) 

 

zodpovedný: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

ukončenie: záznam o účasti do Záznamníka zdravotných výýkonov 

 

4. Certifikačná skúška 

Certifikačný študijný program sa končí záverečnou certifikačnou skúškou, ktorá pozostáva z: 

a) prezentácie odbornej prednášky na tému určenú odborným garantom, prezentovanú 

v rámci odborného seminára, 

b) teoretickej ústnej časti pred skúšobnou komisiou. 

     

Podmienkou prizvania na skúšku je absolvovanie povinnej praxe, povinných zdravotníckych 

výkonov. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu odbornosti 

a  realizovanie predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané  v Záznamníku 

zdravotníckach výkonov. 

 


