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Časovo - tematický plán študijného programu pre odbor
nefrológia na JLF UK
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. rok štúdia


realizácia povinnej zdravotníckej praxe a zdravotníckych výkonov v rámci spoločného
internistického kmeňa
zodpovední:
školiteľ pre internistický kmeň na materskom pracovisku

2. rok štúdia


realizácia povinnej zdravotníckej praxe a zdravotníckych výkonov v rámci spoločného
internistického kmeňa
zodpovední:
školiteľ pre internistický kmeň na materskom pracovisku

Povinný školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovedný:

80 hodín
I. interná klinika JLF UK a UNM
absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax v rámci SIK
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Kurz je ukončený testom s 200 otázkami (úspešnosť testu je splnená 70 % správnosťou
odpovedí).

3. rok štúdia
 realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotníckych výkonov podľa
študijného plánu a nácvik praktických zručností
zodpovední: menovaný školiteľ pre nefrológiu na materskom pracovisku prípadne
lektor praktickej časti na akreditovanom pracovisku vzdelávacej
ustanovizne (rozdelenie v závislosti od typu pracoviska)
Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni:
3- týždňový školiaci pobyt v štruktúre:
1 týždeň nefrologické oddelenie a metabolická JIS (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. – detská nefrológia
MUDr. Anna Maňková – nefrologická ambulancia
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – nefrologická ambulancia
MUDr. Juraj Krivuš – metabolická JIS
1 týždeň dialyzačné stredisko (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Alena Ježíková – nefrologická ambulancia, dialyzačné stredisko
1 týždeň transplantačno-nefrologické oddelenie (Chirurgická klinika a transplantačné centrum
JLF UK a UNM)
zodpovední: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

4. rok štúdia
 realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotníckych výkonov podľa
študijného plánu a nácvik praktických zručností
zodpovední: menovaný školiteľ pre nefrológiu na materskom pracovisku prípadne
lektor praktickej časti na akreditovanom pracovisku vzdelávacej
ustanovizne (rozdelenie v závislosti od typu pracoviska)
Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni
3- týždňový školiaci pobyt v štruktúre:
1 týždeň nefrologické oddelenie a metabolická JIS (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. – detská nefrológia
MUDr. Anna Maňková – nefrologická ambulancia
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – nefrologická ambulancia
MUDr. Juraj Krivuš – metabolická JIS
1 týždeň dialyzačné stredisko (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Alena Ježíková – nefrologická ambulancia, dialyzačné stredisko
1 týždeň transplantačno-nefrologické oddelenie (Chirurgická klinika a transplantačné centrum
JLF UK a UNM)
zodpovední: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

5. rok štúdia
 realizácia povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotníckych výkonov podľa
študijného plánu a nácvik praktických zručností
zodpovední: menovaný školiteľ pre nefrológiu na materskom pracovisku prípadne
lektor praktickej časti na akreditovanom pracovisku vzdelávacej
ustanovizne (rozdelenie v závislosti od typu pracoviska)
Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva
Povinnú vzdelávaciu aktivitu organizačne zabezpečuje Ústav verejného zdravotníctva JLF
UK – kontakt: Bc. Katarína Lamošová, 043/ 26 33 630, klamosova@jfmed.uniba.sk, bližšie
informácie na webovej stránke v časti Kurz právnych predpisov.
Upozornenie: Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity alebo bez doloženia dokladu o
jej absolvovaní, 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.
Povinné školiace pobyty na vzdelávacej ustanovizni
3- týždňový školiaci pobyt v štruktúre:
1 týždeň nefrologické oddelenie a metabolická JIS (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. – detská nefrológia
MUDr. Anna Maňková – nefrologická ambulancia
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – nefrologická ambulancia
MUDr. Juraj Krivuš – metabolická JIS
1 týždeň dialyzačné stredisko (I. interná klinika JLF UK a UNM)
zodpovední: MUDr. Alena Ježíková – nefrologická ambulancia, dialyzačné stredisko
1 týždeň teoretická príprava (Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM)
zodpovední: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Program:
1. – 3. deň
teoretické prednášky
4. deň
TEST 50 otázok (úspešnosť testu je splnená 70 % správnosťou odpovedí)
PRAKTICKÁ ČASŤ SKÚŠKY pod dohľadom lektora praktickej časti alebo
odborného garanta (anamnéza, vyšetrenie pacienta, diferenciálno-diagnostické
zhodnotenie, zhodnotenie výsledkov, stanovenie pracovnej diagnózy a návrh
liečebných postupov, sonografické vyšetrenie brucha)
OBHAJOBA ŠPECIALIZAČNEJ PRÁCE na odbornom seminári
5. deň
TEORETICKÁ ČASŤ SKÚŠKY PRED SKÚŠOBNOU KOMISIOU – zahŕňa
3 teoretické otázky z okruhov: klinická nefrológia, transplantácia obličky,
histologický nález

