
Projekt certifikačného študijného programu  certifikovanej 
pracovnej činnosti 

 

DORASTOVÉ  LEKÁRSTVO 
 

na podmienky JLF UK v Martine 

 
1.Dorastové lekárstvo je certifikovaná pracovná činnosť, ktorou sa získavajú vedomosti a zručnosti 

potrebné pre zdravotnú starostlivosť o osoby v období od ukončenia povinnej školskej dochádzky až 

do ukončenia prípravy na zamestnanie, t.j. od 18 do 25 rokov a 364 dní života, s cieľom zabezpečiť 

harmonický vývoj mladistvého. 

2. Certifikačná príprava trvá štyri mesiace. 

3. Certifikačná príprava nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria. 

 
b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov 
 
Položka 1 
Teoretické poznatky 
1. komplexná starostlivosť o dorast v plynulej nadväznosti na pediatrickú starostlivosť, 

2. náplň preventívnych, vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných prehliadok dorastu, 

3. dispenzárna starostlivosť o vybrané skupiny - dorast so zmenou pracovnej schopnosti a s trvalými 

somatickými a psychickými poruchami zdravia, 

4. náplň expertíznych a konziliárnych vyšetrení pri voľbe povolania, posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, 

5. podmienky pre profesionálne zaradenie, prerušenie štúdia, priznanie zmenenej pracovnej 

schopnosti,defektnosti, 

6. podmienky bežného hygienického a epidemiologického dozoru v zariadeniach pre dorast, 

7. 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, 

8. chronické choroby a špecifiká ich prechodu do dospelosti, 

9. psychológia dorastového veku, najčastejšie neuropsychické problémy a psychosomatické choroby. 

 
Položka 2 
Praktické poznatky 
 
Oddiel 
A. Minimálny počet zdravotných výkonov 
1. posúdenie psychosociálneho a biologického stavu vývoja mladistvého   50 

2. preventívna prehliadka u žiakov a študentov stredných škôl    70 

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

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

5. posúdenie spôsobilosti mladistvého ku získaniu vodičského oprávnenia    10 

6. vyšetrenie mladistvého so zameraním na diagnostiku drogovej závislosti    10 

 

 

B. Odborná zdravotnícka prax v trvaní 4 mesiace, z toho: 
1. oddelenie dorastového lekárstva vzdelávacej inštitúcie  1 mesiac 

2. oddelenie vnútorného lekárstva  1 mesiac 

3. oddelenie pracovného lekárstva  0,5 mesiaca 

4. psychiatrické oddelenie alebo ambulancia so zameraním na liečbu drogových 

závislosti, resp. v liečebni alebo v ambulancii pre liečbu drogových závislostí 

0,5 mesiaca 



5. gynekologicko - pôrodnícke oddelenie  0,5 mesiaca 

6. dermatovenerologické oddelenia alebo ambulancia  0,25 mesiaca 

7. pracovisko posudkového a revízneho lekárstva  0,25 mesiaca 

   
Ukončenie študijného programu: 
 
 Certifikačný študijný program sa končí skúškou, ktorá pozostáva z : 

 

a) prezentácie odbornej prednášky na tému určenú odborným garantom 

b) 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. 
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