Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre
odbor pediatrická urológia
1. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v súlade so študijným programom
pediatrická urológia, pediatria, detská chirurgia
zodpovedný: lektor praktickej časti (školiteľ)
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v súlade so študijným programom
zodpovedný: lektor praktickej časti (školiteľ)
3. Školiaci kurz v prvom roku štúdia
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovední:

3 dni (24 hodín v štruktúre: 12 hodín teoretické prednášky a
konzultácie + 12 hodín prax na oddelení a ambulancii)
Urologická klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia v odbore na JLF UK
MUDr. Kamil Javorka, PhD., lektori teoretickej a praktickej časti

2. – 3. rok štúdia
Po absolvovaní prvého roku prípravy na pracovisku pediatrickej urológie je pokračovanie
ďalšej povinnej odbornej praxe možné prispôsobiť potrebám pracoviska.
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v súlade so študijným programom
pediatrická urológia, pediatria, detská chirurgia
zodpovedný: lektor praktickej časti (školiteľ)
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v súlade so študijným programom
zodpovedný: lektor praktickej časti (školiteľ)
3. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou
Rozsah kurzu:

Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovední:

3 dni (24 hodín v štruktúre: 10 hodín teoretické prednášky + 8 hodín
prax na oddelení a ambulancii + 6 hodín obhajoba špecializačnej práce
a praktická skúška)
Urologická klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia v odbore na JLF UK
- naplnenie študijného programu (absolvovanie povinných
zdravotných výkonov a odbornej praxe)
MUDr. Kamil Javorka, PhD., lektori teoretickej a praktickej časti

4. Špecializačná skúška
Špecializačná skúška sa skladá z praktickej časti ( pacient – diagnostika a návrh
terapeutických postupov) a z teoretickej časti - 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.
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.

