UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre odbor pediatria
celkový rozsah prípravy – minimálne 4 roky
1. -2. rok štúdia – PEDIATRICKÝ KMEŇ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

jednotka intenzívnej starostlivosti detského oddelenia
(oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny) vo vzdelávacej
ustanovizni
oddelenie dojčiat

1 mesiac vo
vzdelávacej
ustanovizni
3 mesiace, z toho
1 mesiac vo
vzdelávacej
ustanovizni
oddelenie batoliat a menších detí
3 mesiace, z toho
1 mesiac vo
vzdelávacej
ustanovizni
oddelenie detí školského veku a dorastu
3 mesiace, z toho
1 mesiac vo
vzdelávacej
ustanovizni
detský urgentný príjem alebo detská príjmová ambulancia
2 mesiace
detské
anestéziologicko-resuscitačné
oddelenie
vo 1 mesiac vo
vzdelávacej ustanovizni
vzdelávacej
ustnovizni
neonatologické pracovisko – oddelenie fyziologických 1 mesiac
novorodencov
oddelenie detskej chirurgie alebo ambulancia detskej 1 mesiac vo
chirurgie vo vzdelávacej ustanovizni
vzdelávacej
ustanovizni
pracovisko detskej onkológie
1 mesiac
oddelenie ORL
1 mesiac
oddelenie neurológie, z toho
2 mesiace, z toho
a) ambulancia pediatrickej neurológie
1 mesiac
rádiologické oddelenie so zameraním na pediatriu
1 mesiac
infektologické oddelenie so zameraním na pediatriu
1 mesiac
všeobecná ambulancia pre deti a dorast
3 mesiace

UPOZORNENIE:
Školiace pobyty na pracovisku vzdelávacej ustanovizne je potrebné si naplánovať tak, aby
najneskôr do ukončenia šiesteho mesiaca od zaradenia bol absolvovaný školiaci pobyt na JIS
v rozsahu 1 mesiaca.
Pred ukončením pediatrického kmeňa musí mať každý účastník absolvované nasledujúce
pobyty:
4 mesiace na KDaD JLF UK a UNM vrátane JIS;
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1 mesiac na KDAIM JLF UK a UNM - detská AIM;
1 mesiac KDCH JLF UK a UNM – detská chirurgia
 podľa možnosti každoročná povinná účasť na celoslovenskej pediatrickej
konferencii Galandove dni


ŠKOLIACI KURZ V DRUHOM ROKU ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA
(zodpovední: odborný garant, lektori teoretickej časti)
podmienky pre prihlásenie sa na kurz:
zaradenie do špecializačného štúdia v odbore
minimálne druhý rok odbornej zdravotníckej praxe (potvrdené v Indexe
odbornosti) a realizovanie príslušných zdravotníckych výkonov
(potvrdené v Záznamníku zdravotníckych výkonov)
rozsah kurzu: 40 hodín
Spôsob ukončenia kurzu: TEST

3. rok štúdia
Pediatria v trvaní najmenej 12 mesiacov
1. neonatologické pracovisko - pracovisko patologických novorodencov vo 1 mesiac vo
vzdelávacej ustanovizni
vzdelávacej
ustanovizni
2. oddelenie neurológie
1 mesiac
3. oddelenie dermatovenerológie
1 mesiac
4. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, z toho:
1 mesiac
4.1. laboratórium hematológie a transfúziológie
2 týždne
4.2. laboratórium klinickej biochémie
2 týždne
5. pracovisko detskej psychiatrie
1 mesiac
6. psychologické pracovisko so zameraním na detský a dorastový vek vo 1 mesiac vo
vzdelávacej ustanovizni
vzdelávacej
ustanovizni
7. detské oddelenie materského pracoviska
6 mesiacov
4. rok štúdia
1.

Flexibilná časť prípravy podľa budúceho zamerania absolventa:
12 mesiacov
8.1. klinická a ambulantná prax v pediatrickej neurológii
8.2. klinická a ambulantná prax v pediatrickej kardiológii
8.3. klinická a ambulantná prax v pediatrickej pneumológii a
ftizeológii
8.4.klinická a ambulantná prax v pediatrickej gastroenterológii,
hepatológii a výžive
8.5. klinická a ambulantná prax v pediatrickej hematológii a onkológii
8.6. klinická a ambulantná prax v pediatrickej endokrinológii
8.7. klinická a ambulantná prax v pediatrickej reumatológii
8.8. klinická a ambulantná prax v pediatrickej nefrológii
8.9. klinická prax v pediatrickej intenzívnej medicíne a anestéziológii
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8.10. ambulantná prax v klinickej imunológii a alergológii
8.11. ambulantná prax vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast
Uvedená odborná prax v trvaní 12 mesiacov je flexibilnou časťou
špecializačného štúdia podľa budúceho zamerania absolventa, ktorú
možno vzájomne kombinovať. Lekári, ktorí sa pripravujú prednostne pre
poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
absolvujú 3 mesiace vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast
a následne absolvujú odbornú prax vo všetkých uvedených odboroch
v trvaní najmenej 2 týždne.
Podmienkou postupu ku špecializačnej skúške v odbore je absolvovanie

Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva
Povinná vzdelávacia aktivita pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v základných
špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych predpisoch
vzťahujúcich sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych sociálno –
etických problémoch v zdravotníctve. 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.
Povinnú vzdelávaciu aktivitu po odbornej a organizačnej stránke zabezpečuje Ústav
verejného zdravotníctva JLF UK. Na vzdelávaciu aktivitu Vám bude zaslané elektronické
pozvanie.
Kontaktná osoba:
Bc. Katarína Lamošová
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 4B (budova Edukačného centra)
043/ 26 33 630
katarina.lamosova@uniba.sk.


ŠKOLIACI KURZ V ŠTVRTOM ROKU ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA
(zodpovední: odborný garant, lektori teoretickej časti)
podmienky pre prihlásenie sa na kurz:
- zaradenie do špecializačného štúdia v odbore
- absolvovanie školiaceho kurzu v druhom roku štúdia
- minimálne štvrtý rok odbornej zdravotníckej praxe
rozsah kurzu: 40 hodín



ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA
Po naplnení špecializačného študijného programu (v súlade s časovo-tematickým
plánom) sa účastník vzdelávania hlási na záverečný školiaci kurz a záverečnú špecializačnú
skúšku.
Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe,
povinných zdravotníckych výkonov, záverečného školiaceho kurzu, 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
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odbornosti a Záznamník sú podkladom pre vypracovanie záverečného Hodnotiaceho protokolu
naplnenia študijného programu.
Špecializačná skúška sa skladá z:
1. praktickej časti
2. obhajoby špecializačnej práce
Tému špecializačnej práce schvaľuje odborný garant študijného programu a to najneskôr
šesť mesiacov pred dátumom jej obhajoby (prostredníctvom Zadania záverečnej práce).
Formálnu stránku úpravy práce definuje Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania na JLF UK
v Martine. Obhajoba práce prebieha v rámci záverečného školiaceho kurzu.
3. písomnej časti skúšky – test z teoretických poznatkov, ktorých zdrojom je posledných
päť ročníkov odporúčaného periodika PEDIATRIA
4. ústnej odpovede pred komisiou pre špecializačnú skúšku v odbore pediatria.
UPOZORNENIE:
Podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške je publikovanie článku v odbornom časopise
PEDIATRIA, ktorý vychádza zo spracovanej témy špecializačnej práce

Pokyny ku vzdelávacím aktivitám v rámci študijného programu (kurzy, pobyty,
záverečná špecializačná skúška):
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 – www.jfmed.uniba.sk časť Ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
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.
Na záverečnú špecializačnú skúšku je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom
prihlášky najneskôr štyri týždňov pred konaním jej prvej zložky (písomnej, praktickej alebo
obhajoby práce). Povinnou prílohou prihlášky je index odbornosti a záznamník zdravotných
výkonov, v ktorých je zaznamenané naplnenie študijného plánu (povinná odborná prax,
povinné zdravotnícke výkony, absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít) a záverečná práca
s príslušnými prílohami.
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