Vzdelávanie lekárov
prvého kontaktu v Martine
Skutočnosť, že Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Martine je dlhodobo najlepšou lekárskou fakultou na Slovensku s vysokým renomé aj v rámci európskeho priestoru, je všeobecne známa.
Svedčí o tom každoročne veľký záujem
štu-dentov o prijatie do prvého ročníka
študijného programu všeobecné
lekárstvo, ale aj vysoký počet
zahraničných študentov.

Laickej verejnosti už je menej známy fakt, že
JLF UK je aj významným miestom vzdelávania lekárov – špecialistov, ktorí môžu diplom
o špecializácii v Martine získať vo viac ako 30
akreditovaných študijných odboroch.Tento typ
vzdelávania je najmladšou formou študijných
programov, ktoré poskytujú lekárske fakulty
a je striktne viazaný na pregraduálnu formu
výučby.
Na čele snahy o začatie tohto typu vzdelávania stál v roku 2006 dekan JLF UK prof. MUDr.
Ján Danko, CSc. Dnes je martinská fakulta,
pod vedením dekana prof. MUDr. Jána Danka,
CSc., jedným z popredných miest vzdelávania
špecialistov a pre niekoľko študijných programov je dokonca jedinou akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou v Slovenskej republike.
Medzi špecializačné študijné programy, ktoré JLF UK v Martine úspešne realizuje už viac
ako desať rokov,patria všeobecné lekárstvo a pediatria, ktoré pripravujú lekárov - špecialistov
pre ambulancie prvého kontaktu. Všeobecný
lekár v ambulancii je prvým a veľmi dôležitým
článkom na ceste pacienta k uzdraveniu či
úľave od príznakov chronického ochorenia. Od
jeho správneho odborného postupu často závisí
celý manažment pacienta a jeho diagnózy.
Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatočnou
sieťou týchto špecialistov, ktorí sú navyše

MUDr. Veronika Šefčíková
a doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

v mnohých regiónoch už dávno v dôchodkovom
veku. Pomôcť vyriešiť túto situáciu sa snaží
Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so
vzdelávacími ustanovizňami realizáciou rezidentského programu, v rámci ktorého je
špecializačná príprava lekárov prvého kontaktu
hradená z jeho rozpočtovej kapitoly.
JLF UK v Martine sa zapojila do rezidentského programu hneď od jeho začiatku a v septembri tohto roku na JLF UK úspešne absolvovala špecializačnú skúšku v odbore všeobecné
lekárstvo prvá rezidentka - MUDr. Veronika
Šefčíková zo Žiliny. Zaradila sa tak do kategórie
mladých lekárov - špecialistov, ktorí svoju
budúcnosť vidia v ambulantnej praxi.
V nasledujúcich mesiacoch rady týchto
lekárov rozšíria ďalší absolventi rezidentského
programu na JLF UK a ich cesty budú smerovať
do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast
po celom Slovensku. Prajeme im, aby boli na
svojej profesijnej ceste úspešní a nám, pacientom, želáme, aby sme v ambulancii toho nášho
„obvoďáka“ vždy našli recept na riešenie svojho
zdravotného problému.
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