Rezidentský program na pôde JLF UK v Martine
Ubehlo už viac ako pol roka od spustenia prípravy
nových špecialistov –
všeobecných lekárov pre
dospelých a všeobecných
lekárov pre deti a dorast
- formou rezidentského
programu na JLF UK
v Martine. Rezidentský
program sa úspešne
realizuje vďaka finančnej
podpore zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci
projektu Rezidentský program pre lekárov prvého
kontaktu na JLF UK v Martine, ITMS kód projektu
26120230033.
Nevyhnutnosť podporiť vzdelávanie tohto typu špecialistov
vyplynul v Slovenskej republike
z dvoch závažných skutočností.
Prvou je alarmujúce vekové
zloženie lekárov primárneho
kontaktu takmer vo všetkých
regiónoch SR (viac ako polovica týchto špecialistov je totiž
v preddôchodkovom alebo
dôchodkovom veku). Uvedená
skutočnosť v spojení s druhým
významným faktorom - obmedzenou možnosťou špecializovať
sa ako lekár primárneho kontaktu z dôvodu nie príliš vhodne nastaveného vzdelávacieho
systému – by takmer s istotou
spôsobil o niekoľko rokov kolaps
siete týchto špecialistov. Zavede-

nie systému vzdelávania formou
rezidentských miest u vybraných
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti sa zatiaľ ukázal ako
jediný efektívny spôsob motivácie zamestnávateľov na prijímanie lekárov, ktorí si vyberú za cieľ
vzdelávať sa a pripravovať na prácu v ambulancii primárneho kontaktu. Bez rezidentských miest
by bola šanca na získanie pracovného pomeru s možnosťou
realizovať všetky povinné odborné praxe v rámci špecializačnej
prípravy v uvedených odboroch,
takmer mizivá. Nemocnice totiž nemajú záujem vychovávať

lekára, ktorý po získaní odbornosti (v trvaní niekoľko rokov) z
ich pracoviska odíde.
Účastníci rezidentského programu v odbore všeobecné
lekárstvo a pediatria na JLF UK
už majú za sebou časť prípravy,
prvé pracovné skúsenosti na
odborných pracoviskách. Svoju
povinnú prax realizujú jednak

na klinikách, oddeleniach a ambulanciách svojho materského
zamestnávateľa, ale tiež na odborných pracoviskách Univerzitnej nemocnice Martin. Príprava prebieha pod odborným
vedením akreditovaného lektorského zboru. Primári pracovísk a špecialisti v odboroch
dohliadajú na výkon odborných
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pracovných činností. Dosahované vedomosti a praktické
zručnosti sú hodnotené garantmi odborov – prof. MUDr. Petrom
Bánovčinom, CSc. a doc. MUDr.
Ľubomírom Vladárom, CSc.
- na pravidelných kontrolných
dňoch štúdia. Okrem hodnotenia si lekári počas týchto dní vymieňajú aj osobné skúsenosti z
praxe na špecializovaných pracoviskách. Aj keď je cesta k získaniu
špecializačného diplomu ešte dlhá, bez spustenia rezidentského
programu prípravy špecialistov
by sa pre mnohých z účastníkov
nemohla ani začať.

Úspešná realizácia tohto
projektu overí fungovanie rezidentského systému vzdelávania,
ktorý by bolo možné následne
aplikovať aj na ďalšie špecializačné študijné odbory, v ktorých
je výchova špecialistov podobne problematická. Jesseniova
lekárska fakulta UK v Martine tak
účasťou na projekte opäť potvrdzuje svoje popredné miesto v
rozvoji medicínskeho vzdelávania.		
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