Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu
pediatria rozpracovaný na 5 rokov
1. - 3. rok štúdia


realizácia povinnej zdravotníckej praxe podľa študijného plánu
(zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni)



realizácia povinných zdravotníckych výkonov
(zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni)



účasť na ponúkaných školiacich pobytoch na pracoviskách JLF UK v Martine
(zaradený lekár sa hlási na školiace pobyty prihláškou)
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 1 mesiac
Neonatologická klinika JLF UK a UNM oddelenie patologických novorodencov
1 mesiac
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM pediatrická onkológia
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM dorastové oddelenie
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
6 mesiacov
zodpovedný: lektor praktickej časti/vedúci pracoviska



účasť na celoslovenskej pediatrickej konferencii Galandove dni



Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia (program priložený)
(zodpovedný: odborný garant)

Program školiaceho kurzu v treťom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Klinika detí a dorastu
podmienky pre prihlásenie sa na kurz:
 zaradenie do špecializačného štúdia v odbore,
 realizovanie troch rokov odbornej praxe (potvrdené v Indexe odbornosti) a realizovanie
príslušných zdravotníckych výkonov (potvrdené v Záznamníku zdravotníckych výkonov).
Rozsah programu: 40 hodín
Moderné prístupy v neonatológii I

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Kardiopulmonálna resuscitácia

- 4 hod.

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Cievne prístupy v pediatrii

- 8 hod.

MUDr. Marián Fedor, PhD.
MUDr. Ján Mikler, PhD.

- 3 hod.

Detská respirológia – funkčné vyšetrenia MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

- 3 hod.

Moderné postupy v detskej kardiológii

prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

- 3 hod.

Funkčná diagnostika v gastroenterológii

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Moderné prístupy v endokrinológii

- 2 hod.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Alena Szökeová

- 3 hod.

Možnosti endoskopických vyšetrení v detskom veku
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
Imunologická propedeutika

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA.
MUDr. Janka Vyšehradská

Eliminačná liečba v pediatrii

- 3 hod.

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Metódy vedeckej práce v pediatrii

- 3 hod.

- 2 hod.

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. - 2 hod.

Onkologická propedeutika

MUDr. Michaela Murgašová

- 2 hod.

Intervenčné programy zodpovedajúce osobitným vývojovým potrebám detí, ktoré sa
dopustili trestného činu

Mgr. Mária Jančinová

- 2 hod.

4. – 5. rok štúdia


realizácia povinnej zdravotníckej praxe podľa študijného plánu
(zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni)



realizácia povinných zdravotníckych výkonov
(zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni)



účasť na ponúkaných školiacich pobytoch na pracoviskách JLF UK v Martine
(zaradený lekár sa hlási na školiace pobyty prihláškou)
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 1 mesiac
Neonatologická klinika JLF UK a UNM oddelenie patologických novorodencov
1 mesiac
Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM pediatrická onkológia
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM dorastové oddelenie
1 mesiac
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
6 mesiacov
zodpovedný: lektor praktickej časti/vedúci pracoviska



účasť na celoslovenskej pediatrickej konferencii Galandove dni



Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva - v prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval za posledných päť rokov
túto vzdelávaciu aktivitu (alebo došlo k výraznej zmene legislatívy), je podmienkou pre
postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu.

Program kurzu:
1. deň
8,00 – 8,45

Zdravotnícka legislatíva, právna zodpovednosť v zdravotníctve
(zákon 576/2004)

8,45 – 9,30

Rozsah zdravotnej starostlivosti (zákon 577/2004, 579/2004) – prednáška

9,40 – 10,25

Stavovské, profesné organizácie v zdravotníctve (zákon 578/2004)
prednáška

10,25 – 11,10

Zákon o lieku – prednáška

11,20 – 12,05

Charta práv pacientov – prednáška

12,05 – 12,50

Sociálno – etické problémy v zdravotníctve – seminár

2. deň
7,30 – 8,15

Verejné zdravotníctvo (zákon 2/2005, 355/2007) – prednáška

8,15 – 9,00

Verejné zdravotníctvo – seminár

9,10 – 9,55

Zdravotné poistenie (zákon 580/2004) – prednáška

9,55 – 10,40

Zdravotné poisťovne, ÚDZS (zákon 581/2004) – prednáška

10,50 – 11,35

Financovanie zdravotníctva, I. časť – seminár

11,35 – 12,20

Financovanie zdravotníctva, II. časť – seminár

12,30

Záverečný test



Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia (program priložený)
(zodpovední: odborný garant, lektori praktickej časti)

Program školiaceho kurzu v piatom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Klinika detí a dorastu
podmienky pre prihlásenie sa na kurz:
 zaradenie do špecializačného štúdia v odbore,
 absolvovanie školiaceho kurzu v treťom roku štúdia,
 realizovanie piatich rokov odbornej praxe (potvrdené v Indexe odbornosti) a realizovanie
príslušných zdravotníckych výkonov (potvrdené v Záznamníku zdravotníckych výkonov).
Rozsah programu: 40 hodín
Moderné prístupy v neonatológii II
Spánková medicína v detskom veku

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

- 2 hod.

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

- 1 hod.

Poruchy očisťovacej schopnosti dýchacích ciest
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

- 1 hod.

Vrodené poruchy metabolizmu

MUDr. Alena Szökeová

- 2 hod.

Primárne imunodeficitné stavy

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

- 2 hod.

Vaskulitídy

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

- 1 hod.

Biologická liečba v detskom veku

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
MUDr. Ján Mikler, PhD.

- 2 hod.

Aktuálne problémy očkovania

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

- 1 hod.

Moderné prístupy v detskej chirurgii

doc. MUDr. Milan Dragula,CSc., mim.prof.- 2 hod.

Moderné prístupy v pediatrickej intenzívnej medicíne
Choroby pečene a pankreasu

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

- 2 hod.

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

- 2 hod.

Onkologické ochorenia detského veku

MUDr. Michaela Murgašová

- 2 hod.

Poruchy hemostázy

MUDr. Edita Haľáková

- 1 hod.

Choroby štítnej žľazy

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

- 1 hod.

Choroby prištítnych teliesok

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

- 1 hod.

Nefrotický syndróm, nefritický syndróm MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

- 2 hod.

Týrané dieťa

- 1 hod.

MUDr. Marián Fedor, PhD.

Choroby spojiva a pohybového aparátu MUDr. Eva Hyrdelová

- 2 hod.

Vedenie odbornej dokumentácie, kontrola kvality práce, ekonomika zdravotníctva,
sebakritika, manažment tímovej práce MUDr. Ján Mikler, PhD.

- 2 hod.

Nácvik techník komunikácie

- 2 hod.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Praktický nácvik s vyžitím prostriedkov simulačnej a virtuálnej výučby
(rozdelené na dva termíny po 3 hodiny)

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

- 6 hod.

Práca v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, vedenie dokumentácie
MUDr. Martina Miškovská, PhD.
MUDr. Eva Sudická



- 2 hod.

Špecializačná skúška

Podmienkou pozvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe,
povinných zdravotníckych výkonov, povinných školiacich kurzov, absolvovanie kurzu právnych
predpisov, 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 odbornosti a Záznamník sú podkladom pre vypracovanie
záverečného Hodnotiaceho protokolu naplnenia študijného programu.
Špecializačná skúška sa skladá z praktickej časti (spracovanie kompletného chorobopisu
pacienta) a z teoretickej časti ktorá sa skladá z ústnej časti pred komisiou pre špecializačnú skúšku
v odbore pediatria (otázky zo všeobecnej pediatrie a diferenciálnej diagnostiky a špeciálnej
pediatrie).
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 zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine. Obhajoba práce prebieha
na odbornom seminári.

