Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu
gynekológia a pôrodníctvo
(pre lekárov zaradených od 30. 04. 2021)
1. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov na
gynekologicko-pôrodníckom pracovisku
12 mesiacov
zodpovední:
školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti
(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK)
2. Rozsah teoretických vedomostí a praktické zručnosti
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou
praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. Teoretické
vedomosti sú doplnené priebežnými tematickými školiacimi kurzami a záverečným školiacim
kurzom pred špecializačnou skúškou.
3. Školiaci kurz v prvom roku špecializačného štúdia – Modul materno-fetálna medicína
I.
dĺžka pobytu:
1 týždeň (40 hodín)
miesto konania:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
podmienka pre prihlásenie: zaradenie do odboru

2. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov na
jednotlivých pracoviskách v súlade so študijným plánom
12 mesiacov
zodpovední:
školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti
(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK)
Realizáciu ďalšej povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského
pracoviska účastníka.
2. Rozsah teoretických vedomostí a praktické zručnosti
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou
praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. Teoretické
vedomosti sú doplnené priebežnými tematickými školiacimi kurzami a záverečným školiacim
kurzom pred špecializačnou skúškou.
3 Školiaci kurz v druhom roku špecializačného štúdia – Modul materno-fetálna medicína
II.
dĺžka pobytu:
miesto konania:

1 týždeň (40 hodín)
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM

podmienka pre prihlásenie: zaradenie do odboru
3. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov na
jednotlivých pracoviskách v súlade so študijným plánom
12 mesiacov
zodpovední:
školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti
(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK)
Realizáciu ďalšej povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského
pracoviska účastníka.
2. Rozsah teoretických vedomostí a praktické zručnosti
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou
praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. Teoretické
vedomosti sú doplnené priebežnými tematickými školiacimi kurzami a záverečným školiacim
kurzom pred špecializačnou skúškou.
3. Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia – Modul zobrazovacie metódy
v gynekológii a pôrodníctve
dĺžka pobytu:
1 týždeň (40 hodín)
miesto konania:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
podmienka pre prihlásenie: - zaradenie do odboru

4. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov na
jednotlivých pracoviskách v súlade so študijným plánom
12 mesiacov
zodpovední:
školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti
(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK)
Realizáciu ďalšej povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského
pracoviska účastníka.
2. Rozsah teoretických vedomostí a praktické zručnosti
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou
praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. Teoretické
vedomosti sú doplnené priebežnými tematickými školiacimi kurzami a záverečným školiacim
kurzom pred špecializačnou skúškou.
3. Školiaci kurz vo štvrtom roku špecializačného štúdia – Modul gynekologické ochorenia
dĺžka pobytu:
1 týždeň (40 hodín)
miesto konania:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
podmienka pre prihlásenie: - zaradenie do odboru

4. Podmienkou postupu ku špecializačnej skúške je absolvovanie Kurzu právnych predpisov
– kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Bez absolvovania tejto vzdelávacej
aktivity nie je možné postúpiť ku špecializačnej skúške. V prípade, že účastník vzdelávania už
absolvoval túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho špecializačného štúdia alebo v rámci
predchádzajúceho špecializačného štúdia ukončeného po roku 2005, bude mu táto vzdelávacia
aktivita uznaná.
5. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov na
jednotlivých pracoviskách v súlade so študijným plánom
12 mesiacov
zodpovední:
školiteľ na materskom pracovisku alebo pridelený lektor praktickej časti
(v prípade pobytu na pracovisku JLF UK)
Realizáciu ďalšej povinnej odbornej praxe je možné prispôsobiť potrebám materského
pracoviska účastníka.
2. Rozsah teoretických vedomostí a praktické zručnosti
Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získava účastník v súlade realizovanou odbornou
praxou vlastným výkonom odbornej praxe a samoštúdiom v primeranom rozsahu. Teoretické
vedomosti sú doplnené priebežnými tematickými školiacimi kurzami a záverečným školiacim
kurzom pred špecializačnou skúškou
3. Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia – Modul gynekologické
prekancerózy
dĺžka pobytu:
1 týždeň (40 hodín)
miesto konania:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
podmienka pre prihlásenie: - zaradenie do odboru

4. Nácvik techník komunikácie (osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, verbálna a
neverbálna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných
partnerov) prebieha:
1.
kontinuálne počas praktickej časti prípravy priamo na pracoviskách, kde je
poskytovaná zdravotná starostlivosť pod vedením príslušného školiteľa a
2. formou konzultácií a praktického nácviku, zodpovední: doc. MUDr. Igor Ondrejka,
PhD., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
5. Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou
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
a zdravotníckych výkonov
- odovzdanie špecializačnej práce
zodpovední: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. + lektori teoretickej a praktickej časti
-

praxe

6. Špecializačná skúška
Špecializačná skúška sa skladá z praktickej časti (spracovanie kompletného
chorobopisu pacientky) a z teoretickej časti, ktorá sa skladá z písomnej časti (test) a ústnej časti
pred komisiou pre špecializačnú skúšku.
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 ZP na JLF UK v Martine. Špecializačná práca sa
odovzdáva v 3 tlačených exemplároch zviazaných tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať
a v elektronickej podobe na jednom CD. Obhajoba práce prebieha na odbornom seminári.
Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe,
povinných zdravotníckych výkonov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na 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.

